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V. i. STAMKART, O. J. HALBERTSMA, G. E. Y. SCHNEETOOGT,

W. n. DE TRIESC, J. C. RIJK, 3. V. DELPRAT, G. J. IirUI,DEK,

G. SmOMS, F. C. DONDERS, A. S. RUEB, P. DARTIiVG, P. J. J. DE

FBEHERY, W. VROLIK, C. J. MATTHES, J. Jj. C. SCBROEDER TAN

OER KOLK, R. TAN REES, J. G. S. TAN BREDA, G. TROLIK.

Het proces-verbaal der gewone vergadering, gehouden

den 2#ti!n Deo. j.L, wordt gelezen, goedgekeurd en vast-

gesteld. De Voorzitter licht de redenen toe, welke de ver-

gaderzaal deden inrigten, gelijk zij zich nu voordoet. Hij

wijst op hetgeen het in dagbladen opgenomen verslag van

het behandelde in den gemeenteraad te Amsterdam, om-

trent vermeende beschadiging van de beroemde schilderij

van VAM DER HELST bekend maakte, en berigt, dat wegens

de onlangs geschiede verdoeking daarvan, het versch ver-

nis eenigzins schijnt geleden te hebben, hetgeen aan den

kagchel wordt toegeschreven, die in de jongste vergadering,

even als in den vorigen winter, geplaatst is geweest. Zon-

der in beoordeeling daarvan te treden, acht hij het wen-

schelijk te verklaren, dat de Akademie op de kunstwerken

onzer vaderlandsche school hoogen prijs stellende, zelfs de

vrees, dat hare vergaderingen in deze zaal daaraan nadeel

konden berokkenen, ongaarne zoude voeden, veel min haar

wettigen. Weshalve hij, zich verheugende over het nu ge-
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bleken gering nadeel eener gemakkelijk te verhelpen laag

vernis, gemeend lieeft te moeten voldoen aan het verlangen

van den Eaad van Bestuur van 's Rijks Museum van Schil-

derijen tot weglating van den vroeger hier geplaatsten

tweeden kagchel. De Vergadering hecht hare goedkeuring

aan deze handeling van haren Voorzitter.

Gelezen brieven van de Htl. R. lobatto (Delft, 35 Jan.

1S34) en F. dozy (Leyden, 27 Jan. 1854), strekkende tot

verontschuldiging over het niet bijwonen dezer vergadering

en het niet vervullen hunner spreekbeurt op heden. Aan-

genomen voor berigt, onder aanbeveling voor het vervolg.

Gelezen brieven van de HH. VAN der kun, reinwardt en

SCHLEGEI, strekkende tot verontschuldiging over het niet

bijwonen dezer vergadering. Aangenomen voor berigt.

Gelezen brief van den Minister van Buitenlandsche Za-

ken ('s Gravenhage, 29 December 1853), strekkende ten

vervolge op den brief Zijner Excellentie van den 14''°° Junij

jl. — De Minister zendt eene kist, bevattende 72 boek-

deelen van het Recueil des Mémoires de Médecine de Chi-

rurgie et de Fharmacie miliiaires, welke de Eransche Mi-

nister van Oorlog heeft doen toekomen aan Zijner Majesteits

gezant te Parijs, onder te kennen geven van zijn verlan-

gen, om in ruil daarvoor te mogen ontvangen de werken

der Koninklijke Akademie te Amsterdam, op welker bezit

prijs wordt gesteld.— Gemelde Minister heeft tevens toe-

gezegd, insgelijks te zullen zenden de nieuwe deelen van

het Recueil, naar gelang die zullen verschijnen.— Wordt

besloten tot schriftelijke dankzegging aan den Minister, tot

plaatsing der boekwerken in de bibliotheek en tot toezen-

ding der beschikbare werken der Eerste l^asse van het

voormalig Instituut, met de eerste deelen der Verhandelin-

gen en der Verslagen en Mededeelingen der Akademie, zoodra

deze voltooid zullen zijn.

Gelezen een brief van den Minister van Binnenlandsche
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Zaken ('s Gravenhage, 9 Januarij 1854), waarin Zijne Excel-

lentie berigt met genoegen inzage te hebben genomen van

het eerste gedeelte van het verslag der Heeren G. J. mdlder,

A. H. VAN DER BOON MESCH en J. c. niJK, omtrent de Zelf-

ontbranding van ladingen in scheepsruimten, den Minister

gezonden den 28^'^" December Jl. Er bestaat bij Zijne

Exoell. geene bedenking tegen het openlijk in druk uit-

geven van dit eerste gedeelte in de Verhandelingen der

Akaderaie. Integendeel gelooft de Minister, dat, zoo dit

verslag, dat van de vlijt en den ijver getuigt, waarmede

de zaak door de onderzoekers is ter harte genomen, spoe-

dig het licht ziet, dit de algemeene belangstelling in

hooge mate zal opwekken. — De Minister zegt den le-

den der Akademie, die in deze zijn werkzaam geweest,

dank voor het reeds geleverde. — Aangenomen voor be-

rigt. — De Secretaris berigt, dat genoemd eerste deel van

het verslag onmiddellijk is ter perse bezorgd, en daarvan

reeds een blad is afgedrukt.

Worden met daarbij behoorende boekgeschenken inge-

bragt, brieven van den Minister van Binnenlandsche Zaken

('s Gravenhage, 9 Jan. 1854), van de HH. renard, Secré-

taire de la Societé Impériale des Naturalistes de Moscou

(1/13 September 1853), J. w. holtrop ('s Gravenhage,

2 Jan. 1854), c. l. blüme (Leyden, 24 Dec. 1853), asa

GRAY, Secretary of the American Academy of Arts and

Sciences (Boston, 9 Sept. 1853), johs barlow, Secretary

of the Eoyal Tnstitution (Lond., 12 Dec. 18S3), bradmüller

Wien 20/6 1853), p. j. wahlberg, (Stockholm, 23 Nov.

1853). Wordt besloten tot plaatsing der boekgeschenken

in de bibliotheek, en tot schriftelijke dankzegging aan de

inzenders.

Gelezen een brief van den Heer bierens de haan (De-

venter, 15 Jan. 18Ö4), waarin het verlangen wordt uit-
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gedrukt, dat de Akademie zich belaste met de uitgave van

door hem vervaardigde tafels van formulen van bepaalde

integralen, en waarmede tevens ter plaatsing in de werken

der Akademie wordt aangeboden eene Verhandeling over de

toepassing van een bij de zamenstelling dezer tafels aangewend

theorema. — Wordt besloten dezen brief met de daarbij

ingezonden Verhandeling in handen te stellen van de HH.

i.OBATTO en MATTilES, met beleefd verzoek om op een en an-

der der Akademie te dienen vao berigt, voorlichting en

raad, zoo mogelijk in de volgende vergadering.

De Heer van geuns leest, naar aanleiding van het be-

sluit der voorgaande Vergadering, in eigen naam en in

dien van de HH. w. vrolir, g. j. muldeh en g. simos

een ontwerp-voorstel aan den Minister van Binnenlandsche

Zaken over een opzettelijk onderzoek, betreffende de zorg voor

den algemeenen gezondheids-toestand in Nederland. In den

aanhef wordt, na wijzing op het hoog belang van dit on-

derzoek, de verdenking afgewezen, als of de Akademie

zoude meenen, dat deze gewigtige aangelegenheid de zorg

der Eegering ontgaan ware, als ook uiteengezet dat, in

weerwil van het stilzwijgen van het Reglement, omtrent de

bevoegdheid der Akademie, om uit eigen beweging voor-

stellen der Eegering aan te bieden, zij echter deze bevoegd-

heid uit haren geheelen werkkring meent te mogen ont-

kenen. De aandacht van den Minister wordt gerigt op

hetgeen elders daaromtrent,, in verband met de cholera-

epidemiim geschiedt, vooral op de rapporten der Engelsche

Commissie, door de welwillende bemiddeling der Eegering

onlangs der Akademie geworden. Om zoo noodig het voor-

stel tot een algemeen onderzoek aan te dringen, wordt

gewezen op den slechten physischen toestand van een niet

onbelangrijk deel der bevolking, op de talrijke behoeftigen.
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die door ziekte in kwijnenden staat verkeeren en tot last

verstrekken der maatschappij, waarvan zij een steun konden

wezen in een land, dat talrijke vreemdelingen moetroepen

voor de vele werkzaamheden zijner groote bedrijvigheid, op

bet naauwe verband tusschen de physieke gesteldheid en

den zedelijken toestand der bevolking enz.— De Akademie

meent echter verdere aanprijzing te kunnen achterwege la

ten, en dit wel te meer, uadat Zijne Majesteit aan een deel

van het onderwerp, namelijk aan de woningen der behoef-

tigen zijne aandacht schonk, en van den wensch tot ver-

betering zulke ondubbelzinnige blijken gaf.

Opdat de bedoeling der Akademie bekend worde, acht

zij zich verpligt hare denkbeelden daaromtrent in alge-

meene trekken uiteen te zetten. Zij brengt de invloeden,

die in meerdere of mindere mate den algemeenen gezond-

heids-toestand benadeelen, en door de Regering kunnen ge-

weerd of beteugeld worden, hetzij tot de plaatselijke ver-

houdingen uit den bodem of uit de gebouwen voortvloeijende,

hetzij tot de verhoudingen van het leven en van de le-

venswijze der bevolking. Zonder iets af te dingen op het

belang van hetgeen in de tweede plaats genoemd werd,

meent de Akademie haar voorstel slechts te moeten bepa-

len tot de onderwerpen, die in de eerste plaats werden op-

gegeven, waarvoor de gronden in het ontwerp nader uit-

eengezet worden. — Wat nu dit eerste deel betreft, vooraf

moet de algemeene gezondheids-toestand gekend worden.

Men behoort na te gaan, waaraan het toe te schrijven zij,

dat, hetzij op sommige plaatsen, hetzij onder sommige

gedeelten der bevolking, in sommige tijden, een min gun-

stige toestand wordt waargenomen, en men spore daarbij

tevens de middelen op, die tot opheffing of leniging van

het kwaad kunnen dienen. De eerste opgave vordert sta-

tistische nasporingen; de tweede leidt tot het onderzoek

naar de bijzonderheden der plaatselijke gesteldheid; de
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derde omvat hetgeen tot grondslag racet dienen voor de

zorg van de Regeringen voorde wetgeving. — Elke dezer

rubrieken worden in het ontwerp nader omschreven. — De
Akademie ontveinst zich ten slotte niet, dat het onderzoek,

waarvan zij, zoo verre het mogelijk was, in korte trekken

den omvang ontvouwde, veel arbeid en geruimen tijd zal

vorderen ; dat daarmede niet onbelangrijke kosten zullen

vergezeld gaan. Wanneer zij ten slotte op personen of

ligchamen wees, aan wie de leiding van het onderzoek

zoude kunnen opgedragen worden, zoude zij meencn hare

bevoegdheid verre te buiten te gaan. -— Haar zij alleen

de opmerking veroorloofd, dat de veelzijdigheid der na-

sporingen, veelsoortigheid van kennis en kundigheden vor-

dert, zoo als die alleen in eene Commissie te wachten is,

wier leden verschillende vakken van wetenschap beoefenen

en in toepassing brengen. — Maar moet de Akademie

zich van verdere aanwijzing onthouden, zij rekent zich ver-

pligt, terwijl zij eenen moeijelijken arbeid voorstelt, den

Minister te verklaren, dat zij bereid zou wezen, die taak op

zich te nemen, wanneer het der hooge Regering mogt beha-

gen, deze haar op te dragen ; in loelk geval zij vertrouwt, dat

haar tevens de gelegenheid zal geboden loorden, om, voor zoo

verre dit noodig is, nader de bijzondere maatregelen'kenbaar

te maken, die, naar haar oordeel, wenschelijk zouden zijn,

om haar de ondersteuning, zoowel van particulieren, als

van autoriteiten, door hei verschaffen van inlichtingen en me-

dedeelingen, te verzekeren.

Na deze voorlezing worden de beraadslagingen over dit

ontwerp geopend, waaruit blijkt, dat door sommige leden

op den voorgrond gesteld worden: de groote omvang van

den in het ontwerp uiteengezetten arbeid ; de vrees, dat,

zoo lang geene verbeterde geneeskundige staatsregeling ge-

schonken zij, het onmogelijk zal wezen van de nu geves-

tigde medische autoriteiten de gegevens te ontvangen, die



tot het verkrijgen van uitkomsten, bij het onderzoek ge-

vorderd worden, en dat hierdoor ook de Akademie zich

slechts teleurstelling zal voorbereiden. — Zij achten het

derhalve wenschelijk de beslissing over dit ontwerp te ver-

dagen, tot dat aan Nederland betere geneeskundige wet-

ten zullen geschonken zijn.

Anderen stellen daartegen over, dat voor een groot

deel het ontwerp in deze bezwaren voorziet, door op de

berigten en mededeelingen te wijzen, welke men van par-

ticulieren, stedelijke besturen, regenten van gestichten, enz.

zal kunnen ontvangen. Zij zetten het doel der werkzaam-

heden nader uiteen, en doen zien, dat de stellers van het

ontwerp niet beoogd hebben, dat de Akademie zelve het

plaatselijk onderzoek op zich zoude nemen, maar slechts

de algemeene leiding daarvan zoude beheeren. — In uit-

stel zien zij slechts nadeel; het is in het belang der maat-

schappij, dat zoo spoedig mogelijk voorziening geschiede;

de vaststelling der geneeskundige wetten kan nog wel in

het oneindige verschoven worden. — Eene wijzing op het-

geen in Engeland geschiedde, toont welke groote resulta-

ten aldaar door de zamenwerking van velen verkregen zijn.

Anderen vreezen, dat, zoo de Akademie zich aanbiede tot

den voorgestel den werkkring, de hervorming der genees-

kundige staatswetten hierdoor op den achtergrond zal wor-

den geschoven. Zij zijn tegen het indienen van dat ontwerp,

zoo er geene zinsnede ingelascht worde, waaruit de nood-

wendigheid der hervorming van de staatsgeneeskunde blij-

ke. — Zonder haar achten zij eiken arbeid ten deze on-

vruchtbaar.

Anderen weder wenschen daarom juist het ontwerp in-

gediend te zien, opdat de Regering er door aangespoord

worde, om zoo spoedig mogelijk de verbeterde geneeskun-

dige staatsregeling tot stand te brengen.

Na sluiting der beraadslaging resumeert de Voorzitter
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haar kortelijk, en onderwerpt hij aan de Vergadering de

vraag, of zij de beslissing omtrent liet ontwerp in deze

vergadering wenscht af te doen of haar tot lateren tijd

wil verdagen.

Wordt met eene meerderheid van elf tegen acht stem-

men tot de beslissing op heden besloten.

Wordt in omvraag gebragt, of de Akademie hare dien-

sten bij het ontworpen onderzoek zal aanbieden. Na be-

raadslaging, waarin bovenal op den voorgrond wordt ge-

steld het onvoegzame, om een wijd omvattende werkkring

voor te dragen, zonder zich bereid te verklaren tot aan-

vaarding daarvan, wordt met eenparige stemmen besloten,

in plaats van het voorgedragen slot van het ontwerp, in

algemeene termen te stellen : dat de Akademie tot voorlich-

ting der Regering en tot verdere medewerking bereid is.

Wordt iu omvraag gebragt, of in het ontwerp eenige

verwijzing zal geschieden, op de behoeften van verbeterd

onderwijs en op de vermoedelijke resultaten daarvan. —
Wordt met eene meerderheid van zeventien tegen twee

stemmen besloten deze bijvoeging achterwege te laten.

Wordt met eenparige stemmen besloten aan het ontwerp

eene zinsnede te voegen, waaruit de meer en meer drin-

gende behoefte eener verbeterde geneeskundige staatsrege-

ling blijke.

Wordt daarna het geheel ontwerp in omvraag gebragt,

tot het aannemen daarvan, en tot de verzending aan den

Minister besloten met achttien stemmen.

De Heer g. vrolik, in het midden der beraadslaging in

de vergadering gekomen, bleef buiten stemming.

Wordt gelezen een kort betoog, ingezonden door den

Heer c. pruys van der hoeve.\, ter vervulling zijner spreek-

beurt, waarin, na eene beknopte inleiding over de midde-

len waardoor men in de geneeskunde iets oorsproukelijks
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kau leveren, zijnde eigen aanschouwing en eigen overdenking,

de vraag wordt geopperd, of wij eene volledige kennis vau

ons land, eene geograpJiia medica in de ruimste beteekenis

van het woord bezitten. — Hiermede worden niet onze

Flora en Fauna, maar ook de kennis van onzen grond be-

doeld, van ons klimaat, vaii het verschil der provinciën,

ook met betrekking tot de inwoners, hun karakter, levens-

wijze, zeden en gezondheids-toestand. De vroegere Haagsche

Correspondentie-Sociteit geeft eenen wenk, hoe zoodanig werk

op touw te zetten , en welke vaderlandsche inrigting ware,

vraagt de Heer van der hoeven, meer geschikt, meer in

staat en meer bevoegd dit werk op zich te nemen, dan

onze Akademie van Wetenschappen ? Zoo zouden de ver-

schillende beoefenaars der natuurkunde ieder hunne taak

vinden aangewezen, en een monument voor haar en voor

het vaderland worden opgerigt, dat onze natie bij onze

naburen in achting en eere kon doen rijzen.

Wordt na beraadslaging besloten, onder beleefde dank-

zegging voor het ingezondene, den Heer van der hoeven

uit te noodigen, om, in breedere uiteenzetting zijner denk-

beelden, de Akademie te willen voorlichten, omtrent zijn

voorstel en omtrent de wijze, waarop daaraan gevolg zoude

kunnen worden geseven.Co"

De Heer van rees leest in eigen naam en dien van den

Heer delprat een verslag voor over de aan de Akademie

aangeboden Verhandeling van den Heer haehr. — De ver-

slaggevers melden, dat het vraagstuk, betreffende de be-

weging van een vast ligchaam om zijn zwaartepunt, wan-

neer men vooronderstelt, dat dit punt met de aarde verbonden

is en in hare omwenteling wordt medegevoerd, onlangs ter

sprake kwam bij gelegenheid der proeven, als bewijs voor

de omwenteling der aarde, door foucault met den gyroskoop

genomen. — Het is voor eene zeer eenvoudige oplossing
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vatbaar. De eenige uitwendige kraclit, die op het ligchaam

wer]<t, is zijn gewigt, lietwelk in het zwaartepunt aangrijpt

en dns zonder invloed is op zijne draaijende beweging

om dit punt. Evenmin kan de voorwaarde dat het zwaar-

tepunt in de omwenteling der aarde om hare as deelt,

eenige wijziging in de draaijende beweging des ligchaams

te weeg brengen. Deze blijft dus op dezelfde wijze plaats

hebben, als of het zwaartepunt onbewegelijk ware, waaruit

onmiddellijk volgt, dat de betrekkelijke beweging ten opzigte

der omwentelende aarde verkregen wordt, wanneer men aan

het ligchaam, behalve de gemelde ware beweging om het

zwaartepunt, nog eene, aan de omwenteling der aarde te-

gengestelde draaijing om eene aan de aardas evenredige lijn

toekent. Reeds in zijne eerste mededeeling aan de Parijsche

Akademie heeft foucault deze stelling stilzwijgend aan zijne

beschouwingen ten grondslag gelegd.

De Heer baehr heeft bij de oplossing van dit vraagstuk

eenen anderen weg ingeslagen ; geen gebruik makende van

de onafhankelijkheid, die hier tusschen de voortgaande be-

weging van het zwaartepunt en de draaijing om dit punt

bestaat, gaat hij van de algemeene differentiaal-vergelijkin-

gen der beweging uit, zoo als die door lagra.nge zijn voor-

gesteld. Ten einde deze op het onderhavige geval toe te

passen, ziet hij zich verpligt, om achtereenvolgens meer-

dere stelsels van coördinaten-assen aan te nemen : het eerste

door het middelpunt der aarde gaande en onbewegelijk in

de ruimte, een tweede en zelfs een derde gelegd door het

zwaartepunt des ligchaams en onbewegelijk ten opzigte der

aarde, een vierde eindelijk, dat met de hoofdassen van

draaijing des ligchaams zamenvalt. Hierdoor neemt de be-

rekening eenen ingewikkelden vorm aan, welken de schrijver,

wel is waar, met beleid heeft weten te vereenvoudigen,

terwijl hij ook gelukkig geslaagd is in het integreren van

de differentiaal-vergelijkingen der bewegingen in de discus-
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sie dei verkregene integralen; echter is het slechts na eene

omslagtige berekening, dat hij ten aanzien van de schijn-

bare diaaijing des ligchaams tot de eenvoudige stelling

komt, welke hierboven reeds is aangeduid. Hieruit leidt

hij verder, op het voetspoor van poinsot, eene geometrische

constructie dier beweging af, welke, volgens eene voorloo-

pige mededeeling van den Heer baehr, reeds vroeger in de

Verslagen en Mededeelingen der Akademie is opgenomen.

Hoewel de verslaggevers gaarne erkennen, dat deze Ver-

handeling de bewijzen oplevert van de kunde des schrij-

vers en van zijne vaardigheid in de toepassing der hoogere

analyse, blijkbaar in de gelukkige wijze, waarop hij de zwa-

righeden, die hij op den door hem gekozen weg ontmoette,

is te boven gekomen, meenen zij echter, dat het verkies-

lijker geweest ware, die zwarigheden geheel te vermijden.

Waar eene eenvoudige oplossing voor de hand ligt, ver-

liest eene meer ingewikkelde, hoe verdienstelijk zij overi-

gens ook zijn moge, hare wetenschappelijke waarde, en is

ongeschikt om een helder inzigt te geven in den waren

aard van het vraagstuk. Om deze reden vinden de ver-

slaggevers geene vrijheid de opneming van de Verhandeling

van den Heer baehr in de werken der Akademie aan te

raden en hebben diensvolgens de eer om voor te stellen,

dat deze Verhandeling met dankzegging voor de mededee-

ling en bijvoeging van eene copij van dit rapport aan den

schrijver worde teiuggezonden.

De Vergadering vereenigt zich met de conclusie van het

rapport en besluit dien overeenkomstig.

De Heer schrgeder van der kolk spreekt over het maak-

sel van het luggemerg, licht zijne voordragt door teeke-

ningen toe, en biedt de daarover geschreven Verhandeling,

onder den titel van Anatomisch-physiologisch onderzoek van

het fijner zamanstel en van de werking van het ruggemerg
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met hare afbeeldiugeii der Akademie ter plaatsing aan in

hare werken. Zij wordt in handen gesteld van de HH.

DONDERS en HALBEHTSMA, met beleefd verzoek om haar daarom-

trent, zoo mogelijk in de volgende vergadering, te dienen

van berigt, voorlichting en raad.

De Heer HALBEniSMA spreekt over het maaksel der tan-

den, en vervolgens over het pathologisch onderzoek dezer

deelen, licht zijne voordragt toe, door medegebragte speci-

mina en teekeningen, en biedt vervolgens zijne Verhande-

ling, onder den titel van Bijdrage tot de ziektehundige ont-

leedkunde- der to)iden, der Akademie ter plaatsing aan in hare

werken. — Zij wordt in handen gesteld van de HH. hartino

en sebastian, met beleefd verzoek om haar daaromtrent,

zoo mogelijk in de volgende vergadering, te dienen van

berigt, voorlichting en raad.

De wettelijk voor de vergadering bestemde tijd is ver-

streken, weshalve zij, na lezing van het kort ontwerp-

proces-verbaal, wordt gesloten.
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vinzen der Oesterreichischen Monarchie unter der Eegicrang der
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scHLEicHEii. Briefe über die Erfolge einer uach Littauen unternomme-

nen Wissenschaftlichen Reise.

Verzeichniss der in den Monaten Augast, September und October cin-

gegangcnen Druckschriften.
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V E E S L A G

DER WERKZAAMHEDEN, VOLBRAGT OP HET OBSERVATORIUM DSR

HOOGESCHOOL TE LEIDEN, IN HET JAAR 1853.

DOOK

F. K AI S EB.

Na mijne drievoudige taak aan de Hoogeschool te Lei-

den, gedurende eene reeks van jaren, zoo goed als ik

vermogt en niet zonder vruchten of voldoening, vervuld te

hebben, iverd ik tot de verklaring gedwongen, dat mij de

krachten begaven, om in haar, op den ouden voet, te vol-

harden. Hoezeer die verklaring niemand had kunnen be-

vreemden, die mijne pogingen wilde toetsen aan de hulp-

middelen over welke ik beschikken kon, werd zij niet

openlijk uitgesproken, want zij was niet bestemd om op-

schudding te verwekken onder hen, die niet vermogten

de bezwaren uit den weg te ruimen, welke mij de krach-

ten hadden doen ontzinken. Zij werd afgelegd voor hen,

aan wie de magt gegeven was om in de dringendste be-

hoeften der sterrekunde bij ons te voorzien, en zij had

geen ander doel, dan de Hooge Regering tot maatregelen

te bewegen, die de sterrekunde aan de Hoogeschool te

Leiden tegen een dreigend verval konden behoeden. De
instandhouding der sterrekunde aan de Hoogeschool te

Leiden scheen mij de stichting van een eenvoudig, maar

wezenlijk observatorium, en de benoeming van ten minste

ééuen observator te vorderen. Op beide maatregelen werd

herhaaldelijk door mij aangedrongen, en zekerlijk wa.s, na

jaren van geduldig behelpen en gedwongene overspanning,
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mijn wenscli riiut buitensporig in een land als het onze,

dat zich door den rijkdom zijner wetenschappelijke ver-

zamelingen onderscheidt, en waar de sterrekunde alléén van

alle belangstelling en ondersteuning scheen te worden uit-

gesloten. De stichting van een wezenlijk observatorium te

Leiden werd steeds tot eene onbepaalde toekomst verscho-

ven, doch ik mogt mij in de vervulling van eenen mijner

wenschen verblijden. Mijn vriend en voormalige leerling,

de Heer Dr. J. A. c. oudemans, werd, in heti voorjaar van

het jaar 1853, als observator bij het observatorium te

Leiden aangesteld, en ofschoon die aanstelling aan voor-

waarden werd gebonden, geenszins geschikt om anderen bij

ons tot eene toewijding aan de sterrekunde op te wekken,

zij opende mij het uitzigt, dat het observatorium te Lei-

den den naam, dien het zich verworven had, met eere

zoude handhaven.

De werkzaamheden, volbragt aan sterrewachten in Eu-

ropa, van welke geene jaarboeken worden uitgegeven, wor-

den bekend gemaakt in het daartoe bestemde tijdschrift, de

Astronomische NarJirichten, opgerigt door schumacheb, en

na diens overlijden door petersem en hansen voortgezet.

Sterrekundige waarnemingen, elders medegedeeld, hebben

weinig kans om onder de oogen van hen te komen, die

met haar de belangen der wetenschap kunnen bevorderen,

en de Astronomische Nachrichten waren ook steeds mijne

toevlugt, als ik het sterrekundig publiek met eenige, door

mij volbragte, waarnemingen had bekend te maken. Het

mededeelen van wetenschappelijke werkzaamheden alleen in

een buitenlandsch tijdschrift kan echter ten gevolge heb-

ben, dat zij nergens minder bekend worden dan in het

land, waar zij hebben plaats gehad, en betreffen zij eene

wetenschap, die in dat land is miskend en verwaarloosd,

zoo behooren zij aldaar veeleer op den kandelaar gezet, dan

onder eene korenmaat verborgen te worden. Om die reden
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heb ik aanvankelijk, ook hier te lande, korte verslagen

van mijne, op het observatorium te Leiden volbragte werk

-

zaamheden gegeven ; maar ik werd met die verslagen zeer

spaarzaam, toen ik bespeurde dat hunne bedoeling verkeer-

delijk werd uitgelegd. Nu echter kan ik werkzaamheden,

op het observatorium te Leiden volbragt, vermelden, zon-

der uitsluitend van mijne eigene pogingen te gewagen, en

ik acht mij tot die vermelding te meer verpligt, daar men

het regt heeft te begeeren, dat ik de vruchten aanwijze,

die de, op mijnen aandrang, genomen maatregel aanvan-

kelijk heeft gedragen.

Toen de Heer oüdemans tot observator was benoemd,

en de wensch om zich geheel aan zijne nieuwe pligten te

kunnen wijden, hem om een eervol ontslag uit zijne be-

trekking als onderwijzer in de wiskunde aan het Gymna-

sium alhier had doen verzoeken, was het eene belangrijke

vraag, met welke sterrekundige werkzaamheden hij zich bij

voorkeur zoude bezig houden. Voor ons was de beant-

woording dier vraag niet moeijelijk, daar het belang der

wetenschap ons meer dan de toejuiching der menigte ter

harte ging, maar onze keuze zal vermoedelijk bij sommigen

eene bevreemding wekken, die mij verpligt om haar reeds

bij voorraad te regtvaardigen. Wie zich bij de menigte

een' grooten naam als sterrekundige wil verwerven, moet

zich op de ontdekking van planeten en kometen toeleggen,

en ofschoon heldere denkbeelden omtrent de sterrekunde,

in ons vaderland veel meer dan elders, zijn algemeen ge-

worden, zoude toch ongetwijfeld het observatorium te Lei-

den, in veler oog, dan eerst eene hooge beteekenis verkrij-

gen, wanneer het met ontdekkingen van planeten te voor-

schijn trad. Zoo werd, voor eenigen tijd, in een onzer

dagbladen, de wensch te kennen gegeven, dat de Regering

het observatorium te Leiden van een werktuig mogt voor-

zien, vermogend genoeg om de waarneming der kleine pla-
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neten toe te laten, opdat men zich aldaar, door de ont-

dekking dier ligchamen, verdienstelijk zoude kunnen ma-

ken. Het had ecliter ook hier te lande genoeg bekend

kunnen zijn, dat het te Leiden aan gcene middelen om

kleine planeten te ontdekken ontbreekt, nademaal zij al-

daar zeer dikwijls zijn waargenomen, en zelfs herhaaldelijk

lang nadat zij overal elders, ook daar waar men de groot-

ste werktuigen bezat, wegens de zwakte van haar licht,

waren uit het oog verloren. De waarnemingen te Leiden,

omtrent de kleine planeten volbragt, hebben onvergelijke-

lijk meer inspanning en arbeid gekost dan hare ontdekking.

Indien ik de ontdekking van planeten op het observato-

rium te Leiden wenschelijk oordeelde, zoude ik de Regering

niet om een kostbaar werktuig verzoeken, dat men daartoe

niet behoeft, veel minder om de aanstelling van een' zoo

uitstekend sterrekundige als de Heer oudemans, maar om
eene toelage van een' gulden daags, voor eenen kruijer met

goede zintuigen, die in den tijd van een paar maanden

op de jagt naar planeten kan worden afgerigt, en, zoo

het geluk hem dienen mogt, den naam van het observa-

torinm te Leiden, in het oog van sommigen, onsterfelijk

zoude kunnen maken. Ik heb echter niet om eene toelage

voor zulk een doel verzocht en ik heb daartoe ook geen

voornemen ; want, in de gegevene omstandigheden, beschouw

ik de ontdekking van nieuwe planeten niet als eene be-

langrijke aanwinst, maar als een groot bezwaar voor de

wetenschap. Er is weinig kans op de ontdekking van eene

planeet, die niet behoort tot de groep der kleine ligcha-

men, welke zich tusschen de loopbaan van Mars en Jupi-

ter om de Zon bewegen, en van welke wij reeds negen-en-

twintig kennen. Dit getal is meer dan groot genoeg om
ons beschaamd te maken over de denkbeelden, die wij

omtrent volkomenheden in de schepping koesteren: het ia

meer dan groot genoeg om ons te overtuigen, dat de we-
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tenschap nog niet vermag de geheimeuisseu van zulk een

bijzonder stelsel, als dat der kleine planeten, te doorgron-

den ; het is meer dan groot genoeg, om ons te overtuigen,

dat de berekening van de beweging der ligchamen des

hemels, aan den invloed van elkanders wederkeerige aan-

trekking onderworpen, wegens hare langwijligheid, nog veel

te wenschen overlaat ; het is meer dan groot genoeg om

mannen als haivsex, excke en brü?inow al de krachten van

hunnen geest te doen inspannen, ten einde middelen te

vinden om die berekening te bekorten ; het is meer dan

groot genoeg om eenen leverriek te overtuigen, dat ook

zijne verhevene bespiegelingen, op het stelsel der kleine

planeten toegepast, nog slechts weinige vruchten kunnen

dragen. Al werden, benevens het bekende negeu-en-twin-

tigtal, nog honderd kleine planeten ontdekt, zij zouden de

krachtinspanning der sterrekundigen niet kunnen verhoo-

gen, die reeds tot het uiterste gedreven is, maar hen wei-

ligt, na vrnchtelooze afmatting, in twijfelmoed doen ne-

derzinken. De wetenschap is voor het bezit van zoo vele

kleine planeten waarlijk nog niet rijp geworden, en be-

weerde ik voor een paar jaren, dat de sterrekunde met het

groot getal kleine planeten nog niet veel meer kan ver-

rigten, dan zorgen dat zij haar niet weder verlieze, zelfs

ENCKE en HANSE» hebben hunne vrees niet verbloemd, dat

de sterrekunde, in weerwil van alle zorgen, eenmaal zulk

een verlies zal te lijden hebben. Het stelsel der kleine

planeten is voor de sterrekunde hetzelfde als een onmatig

talrijk kroost voor een' onvermogenden huisvader. Hij weet

ter naauwernood hoe hij ieder zijner kinderen van het

onontbeerlijke zal voorzien, hij schrikt bij de gedachte aan

eene mogelijke vermeerdering des huisgezins, maar toch

ook evenzeer bij het denkbeeld, dat een van zijne leden

door verwaarloozing zoude verloren gaan. Evenmin als

•het verlies van een eerstgeboren kind eene ramp voor een



( S2 )

te talrijk huisgezin genoemd kan worden, zoude het eene

ramp voor de sterrekunde zijn, indien zij cene Proserpina

of eene Euterpe verliezen moest; maar zekerlijk is er geen

sterrekuudige, die zulk een verlies niet diep zoude be-

treuren en als eene onuitwisohbare schande voor zijne we-

tenschap beschouwen. De sterrekundigen kunnen hunne

eenmaal verkregene planeetjes voor hen in het leven be-

houden, maar niet zonder dat zij de behoeften van dit

onmatig lastig kroost, door aanhoudende waarneming en

berekening, vervullen, en indien de beroemde encke zich

niet met de liefderijkste vaderzorgen over haar had ont-

fermd, indien hij niet allen die hij bereiken kon had op-

gewekt, om, met hem, onverdroten voor de kleine planeten

te arbeiden, zoo zoude welligt reeds menigeene weder

spoorloos in de ruimte van het zonnestelsel verdwenen zijn.

Hoezeer wij het opsporen van nog onbekende kleine

planeten, in de gegevene omstandigheden, als eene bezigheid

beschouwen, meer tegen dan in het belang der wetenschap,

erkennen wij gaarne, dat de reeds ontdekte behooren te

worden waargenomen. AVij laten het opsporen over aan de

kruijers der wetenschap, maar achten ons verpligt de stofie

te helpen bearbeiden, die, in al te grooten overvloed, door

hen wordt aangevoerd, en het oog vestigende, zoowel op

de tegenwoordige behoeften der sterrekunde als op de

hulpmiddelen die ter onzer beschikking staan, was het ons

niet twijfelachtig, dat de Heer oudemans zich bij voorkeur

aan de nieuw ontdekte kleine jjlaneten wijden moest. Het

is waar dat de kleine planeten de gedachte der sterrekun-

digen reeds al te zeer van andere, voor de wetenschap

misschien meer belangrijke onderwerpen hebben afgeleid,

maar het is even waar, dat zij de wetenschap tot oneer

zullen strekken, tenzij, met haar getal, ook het getal harer

bearbeiders vermeerderd worde. Wie zich in staat gevoelt,

omtrent de nieuw ontdekte planeten, waarnemingeu van
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eeiie meer daii gewone naaawkeurigheid te volbieiigeii, inng

zich het minst aan haar onttrekken, en het was, ook vóór

de benoeming van den Heer oudemans tot observator,

oveivloediglijk bewezen en door bevoegde geleerden erkend,

dat het observatorium te Leiden, in weerwil van zijne

hoogst gebrekkige inrigting, zeer veel vermag, juist in die

soort van waarnemingen, als de nieuw ontdekte planeten

vorderen.

Het observatorium te Leiden bestaat slechts uit een

paar kleine vertrekken, boven de daken van het hooge,

holle en onbewoonde gebouw der Hoogeschool. Oorspron-

kelijk had het geen ander doel, dan om, bij het onderwijs

in de sterrekunde, eenige diensten te bewijzen ; maar voor

zestien jaren verkreeg het daarbij de hoogere bestemming,

om ook het zijne ter bevordering der wetenschap bij te

dragen. Bij de onmogelijkheid om het observatorium van

werktuigen, voor de volstrekte plaatsbepaling der hemel-

lichten, te voorzien, werd. het met een keurig werktuig

toegerust, dat, voor de betrekkelijke plaatsbepaling der

hemellichten, belangrijke diensten kon bewijzen. Dat werk-

tuig was een der kleinste in zijne soort. Het moest op-

gesteld worden in de bovenste verdieping van een torentje,

welks top zich 85 voeten boven de straat verheft, en op

eene houten balkenstelling van 40 voeten hoogte rusten ;

maar vereenigden zich deze omstandigheden met vele an-

dere, om zijn doelmatig gebruik, zonder de uiterste in-

spanning, onmogelijk te maken, het heeft talrijke waar-

nemingen opgeleverd, die zich, zoo wel door hare keuze

als door hare naauwkeurigheid, een' grooten naam hebben

verworven. Tot die waarnemingen behoorde ook de be-

trekkelijke plaatsbepaling van nieuw ontdekte kleine pla-

neten, en, nadat zij door den drang der omstandigheden

grootendeels waren gestaakt, werd de Heer oudem.'Vns ge-

roepen , om haar, in den vroegeren geest en op eene groo-

VERSr.AGEN ES MBDBDEEMN'GES. DEET. 11. 3



( -i-l

)

tere schaal, weder op te vatten. De Heer olJD^;MA^s, die,

met ongewone begaafdheden toegerust, zoowel in de theo-

retische als in de praktische sterrekunde stelselmatig was

opgeleid en reeds zoo vele openlijke blijken van zijne be-

kwaamheid en vaardigheid had gegeven, had mij reeds

sedert lang de overtuiging ingeboezemd, dat het welbekende

kleine werktuig van het observatorium te Leiden, in zijne

handen, schitterende vruchten zoude dragen, en de aan-

vankelijke uitkomst heeft aan mijne stoutste verwachting

voldaan. De nieuw ontdekte kleine planeten zonden de

voorname voorwerpen van zijne zorgen zijn, maar buiten-

dien zoude hij zich met alle nieuw ontdekte kometen be-

zig houden, en daarbij, zoo veel mogelijk, aan dubbele

sterren, sterrebedekkingen, verduisteringen der wachters

van Jupiter en veranderlijke sterren zijne aandacht schen-

ken. Het voorname bezwaar tegen de betrekkelijke plaats-

bepaling der hemellichten, de onzekerheid in de plaatsen

der vergelijkingsterren, zoude door den Heer oudemaks,

iu navolging van mij, worden opgeheven, door de verge-

lijkingsterren zelve onderling te vergelijken, en, langs dien

weg, de plaats van eene naauwkeurig bepaalde ster over

te brengen op die van eene minder naauwkeurig bepaalde,

welke men gebruiken moest. Ik zal over de handelwijze,

die te Leiden bij de betrekkelijke plaatsbepaling der he-

mellichten gevolgd wordt, hier niet uitweiden, daar ik die

bij eene vroegere gelegenheid heb uiteengezet, en niet

terugkomen op de toen vermelde bezwaren, aan het vol-

brengen van juiste waarnemingen op een observatorium

als dat te Leiden verbonden *}. Ik zal hier evenmin de

*) Verslag vnn de waarnemingen op de planeet Iris, volhragt op

het ohservatorium Ie Leiden in de jaren 1S47 en 1S4S. opgenomen

in het TijdscTirifl uitgegeven door de Eerste Klasse vnn het KoninV-

lijk Nederlandscli Instilmit, Deel II, Afl. 2.
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waarnemingen zelven mededeelen, door den Heer oudemans

in het verledene jaar volbragt ; eensdeels omdat zij eene

grootere ruimte zouden vorderen dan die mij hier kan

worden toegestaan, anderdeels omdat zij reeds, met weinige

uitzonderingen, in de Astronomische Nachrichten zijn afge-

drukt. Alleenlijk zal ik kortelijk de reeksen van waarne-

mingen vermelden, die door den Heer oüdejuns, op elk

bijzonder hemellicht, zijn volbragt, met de nummers der

Astron. Nadir, in welke die waarnemingen zijn opgeno-

men. Door eene reeks van waarnemingen versta ik een

aantal waarnemingen omtrent een bepaald hemellicht, op

een' bepaalden dag volbragt, zoo groot, dat van eene nog

grootere vermenigvuldiging der waarnemingen geene merk-

baar grootere naauwkeurigheid in de einduitkomst voor

dien dag verwacht kon worden. Zulk eene reeks bestond

gewoonlijk uit acht dubbele bepalingen voor de verschillen

in Regte-opklimming tusschen het hemellicht en de ver-

gelijkingster, en vijf of zes waarnemingen voor de ver-

schillen in Afwijking. De waarnemingen, door den Heer

OUDEMANs in het jaar 1853 volbragt, zijn de volgende:

ééne reeks op de planeet Calliope Astr. N. N". 868

" " Psyche " // «863
'' " Proserpina '/ « // 869

'/ '/ Phocaea // // // 869

Thetis /' '/ '/ 885

// " Melpomene " // " 885

" " Euterpe » « // 889

en 891

" " Irene. Nog niet afgedrukt.

'/ komeet, ontdekt door secchi te Eome,

den 6''e>' Uz&TilShS.Astr. Nadir.W . 868.

20 // // '/ komeet, ontdekt door klinkerfues te

Göttingen, den 10*™ Junij 1853. Astr.

Nadir. W. 869 en 885.
3*

28
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ö reeksen op de komeet, ontdekt door bruiins te Berlijn,

den Uden Sept. 1S5S. Astr. Narhr. W.
889 en 891.

2 // /' // komeet, ontdekt door klinkerpues, den

oJen i^ec. 1833. Astr. Nachr. N'. 891.

56 '/ van waarnemingen voor de meer naauwkeurige

bepaling van de plaatsen der vergelij-

kingstcrren, in de bovengemelde nummers

der Astr. Nachr. bekend gemaakt.

Omtrent de komeet, ontdekt den lli^en Sept. 1853 door

BRunNs, valt op te merken, dat de Heer oudemans tot de

zeer weinige sterrekundigen behoort, die haar, sedert het

einde der maand November, na hare conjunctie met de

zon, kort voor den opgang der zon, andermaal hebben

waargenomen.

Buiten het bovengemelde heeft de Heer oudemans 17

sterrebedekkingen waargenomen, medegedeeld in N''. 868

der Astr. Nachr. en ook eenige waarnemingen volbragt,

omtrent de wachters van Jupiter en de veranderlijke ster-

ren, die nog niet openlijk zijn bekend gemaakt.

Een verdienstelijk sterrekundige van het buitenland heeft

onlangs de naauwkeurigheid der waarnemingen van den

Heer oudemans onovertrefbaar genoemd, maar noch deze,

noch een ander sterrekundige, die de jongste verrigtingen

in zijne wetenschap heeft gadegeslagen, zal mij zijnen bij-

val weigeren, indien ik beweer, dat door den Heer oude-

mans ook eene eervolle plaats onder de meest vaardige be-

rekenende sterrekundigen van den tegenwoordigen tijd wordt

ingenomen, en het was daarom wenschelijk, dat hij, bij

zijne waarnemingen, mogt voortgaan, met zijne vaardigheid

als berekenaar aan de belangen der wetenschap dienstbaar

te maken. Vooral de nieuw ontdekte kleine planeten vor-

deren uiterst langwijlige berekeningen, en in dit opzigt

wordt naauwelijks ten halve aan hare eischen voldaan.
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Wauneer, kort na de ontdekking van eene nieuwe pla-

neet, de voorloopige berekening van hare loopbaan, wel

voor hare geregelde waarneming noodzakelijk, maar niet

aan groote moeijelijkheden verbonden is, slaan gewoonlijk

onderscheidene sterrekundigen gelijktijdig de handen aan

eeneu arbeid, die slechts door e't'nen hunner behoefde vol-

bragt te worden ; maar naarmate de berekening van de

loopbaan, bij de vermenigvuldiging der waarnemingen,

moeijelijker en gewigtiger wordt, ziet men gewoonlijk ook

allengs meer berekenaars van het tooneel aftreden, totdat

veelal geen enkele meer is overgebleven, als het op den

omslagtigen arbeid aankomt, dien men ten laatste niet

kan ontgaan, zoo men begeert dut de kleine planeten in-

derdaad eenige diensten aan de wetenschap zullen bewij-

zen. Over deze versnippering van krachten, en het gemis

van berekenaars, die ook den langwijligsten arbeid niet

schuwen, is herhaaldelijk geklaagd. Herhaaldelijk heeft

men den wensch uitgedrukt, dat de berekenende sterre-

kundigen den geweldigen arbeid, dien de kleine planeten

vorderen, stelselmatig onder elkander mogteu verdeelen

;

maar het ontbrak steeds aan eenen sterrekundige, die,

hoezeer door anderen daartoe aangezocht, zich zelven het

regt wilde toekennen, om den arbeid zijner wetenschap-

pelijke broederen te regelen. Ik meende dat de hoogst

verdienstelijke sterrekundige a. c. petersen te Altena, die

zeer onlangs aan de wetenschap en zijne talrijke vrienden

werd ontrukt, als uitgever der Astronomische Nachrichten

het naauwkeurigst met elks ondernemingen bekend, ook

het meest bevoegd was om eiken berekenaar het planeetje

of de planeetjes aan te wijzen, waarmede hij zich bij

uitsluiting zoude bezig houden ; maar ik kon ook dezen

daartoe niet bewegen, hoezeer ik overtuigd was, dat ieder-

een zich gaarne aan zijne uitspraak zoude hebben onder-

worpen. Zelfs E»NCKE, de vraagbaak en de leidsman vaa
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het kleine heir der Duitsche berekenende sterrekundigeii,

zonder wiens tusschenkomst de kleine planeten zekerlijk

een treurig lot zouden hebben ondervonden, betoonde zich

tot die uitspraak ongenegen. Tusschen den Heer oudemans

en de sterrekundigen te Berlijn is echter eene overeen-

komst getroflen, bij welke hem de planeet Proserpina is

toebeschikt. De Heer oudemans heeft, in N'. 864 der

Astr. Nadir., eene voorloopige bepaling van de loopbaan

der jjlaneet Proserpina gegeven, en in N"". 8S9 eene be-

paling dier loopbaan, zoo naauwkeurig als die kon worden

afgeleid, uit de vereeniging der waarnemingen, gedurende

het eerste tijdvak van hare zigtbaarheid volbragt. De

Heer oudemans zal eene ephemeride dier planeet, voor het

eerstvolgend deel van het Berlijner sterrekundig jaarboek,

bezorgen en heeft zich met alle berekeningen belast, tot

welke de planeet Proserpina in de toekomst aanleiding

zal geven.

Een tweede veel omvattende arbeid van den Heer

OUDEMANS betreft de komeet, op den 27 Junij 1851,

door d'arrest te Leipzig ontdekt, die door haren korten

omloopstijd ten uiterste merkwaardig is geworden. De Heer

OUDEMANS was zijnen arbeid omtrent deze komeet reeds

aangevangen, toen hij dien van yvon villarceau leerde

kennen, maar hij achtte het geenszins overtollig de een-

maal op zich genomene taak ten einde te brengen. Zij

is nu voltooid, en eene verhandeling over de genoemde

komeet wordt heden, door den Heer oudemans, der Ko-

ninklijke Akademie van Wetenschappen, ter plaatsing in

hare gedenkschriften, aangeboden.

Wanneer men in aanmerking neemt, dat de waarnemin-

gen van den Heer oudemans zeer langwijlige voorberei-

dende en nog langvvijliger hcrleidingsberekeningen vorde-

ren, zal men niet kunnen nalaten ingenomen (c zijn met

de berekeningen, door hem, bovendien, omtrent de planeet
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Proserpina en de komeet van d'arrest ten uitvoer gebragt

;

maar voor zich zei ven was hij daarmede uog niet voldaan.

Hij volbragt nog talrijke andere berekeningen van minderen

omvang, wier uitkomsten, niet alleen hem zelven, maar

ook velen anderen sterrekundigen tot gidsen konden

strekken. Zoo gaf hij in N'. 858 der Astr. Nadir, eene

ephemeride van Psyche, loopende van den 13 April tot

den 12 Junij 1853, en in N°. 864 de voortzetting van

die ephemeride, tot den 17 October 1853. In W. 864

verscheen, benevens de voorloopig berekende loopbaan van

Proserpina, ook die van Phocaea. In N'. 879 eene ephe-

meride van Thalia, loopende van den 3 October 1853 tot

den 1 April 1854, en eene ephemeride van Melpomene,

loopende van den ] Januarij tot den 9 Junij 1854. In

N°. 889 werd een merkwaardig onderzoek van den Heer

OUDEMANS opgenomen, omtrent de eigene beweging der

ster N". 1646 van groombridge. In W. 891 de door

hem berekende loopbaan van de komeet op den 2 Dec. 18S3

door KLINKERFUES Ontdekt, benevens eene ephemeride dier

komeet, loopende van den 8 Januarij tot den 5 Maart

1854, en eindelijk, in hetzelfde nummer, de loopbaan van

de jongst ontdekte der kleine planeten, Euterpe, meteene

ephemeride dier planeet, welke zich van den 1 Januarij

tot den 29 Maart 1854 uitstrekt.

De heer oudemans heeft zijne nieuwe betrekking als

observator op den 1 April van het verledene jaar aan-

vaard. Tot in de maand Julij was hij verpligt, als on-

derwijzer in de wiskunde aan het Gymnasium alhier,

werkzaam te blijven, en de omstandigheden dwongen hem

die taak daarna nog eens, voor zes weken, op zich te

nemen. Zijne verrigtingen, bij den tijd vergeleken, in

welken zij door hem zijn volbragt geworden, leggen de

getuigenis af van eenen ijver, die niet opzettelijk door mij

behoeft te worden aangewezen. Ik behoef dit verslag ook niet
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met mijne eigene verrigtiugen aan te vullen, om het ob-

servatorium te Leiden, in weerwil van zijn klein personeel

en zijne ellendige inrigting, als een der meest werkzame

van den tegenwoordigen tijd te doen kennen. Ik meendp

de werkzaamheden van den Heer oudemans, ook hier te

lande, meer algemeen bekend te moeten maken, maar ik

mag uiet nalaten daarbij ernstig te waarschuwen tegen

verkeerde gevolgtrekkingen, die uit de werkzaamheden

op het observatorium te Leiden herhaaldelijk zijn afge-

leid, en aan de sterrekunde daar ter plaatse een onbere-

kenbaar nadeel hebben toegebragt. Het observatorium te

Leiden heeft waarnemingen ojigeleverd, noch in omvang,

noch in gehalte beneden die, welke aan uitmuntende ster-

rewachten zijn volbragt geworden, maar men zoude gro.

velijk dwalen, indien men daaruit tot zijne voortrellel ijk-

heid besluiten mogt. Het observatorium te Leiden is

zijne voortbrengselen aan niets minder dan aan zich zelf

verschuldigd ; want het eischt sterrekundigen, die gezond-

heid en leven lager schatten dan het belang der weten-

schap. Hoezeer ook met den arbeid van den Heer oüde-

MANS ingenomen, mag ik hier de verklaring niet versmo-

ren, dat hij, nu reeds, met veel minder afmatting, veel

meer volbragt zoude hebben, ja zelfs dat hij dan alleen, zonder

vrees voor de toekomst, in zijne pogingen zoude kunnen

volharden, indien hij over een wel ingerigt observatorium

kon beschikken, zoo als het anderen sterrekundigen gege-

ven wordt, zoo als men het vooral te Leiden, bij den

rijkdom zijner overige wetenschappelijke inrigtingen, zoude

verwachten. In onze volksvertegenwoordiging werd onlangs

de verklaring gehoord, dat men, in het wetenschappelijke,

door innerlijke kracht, door vlijt, ijver en vernuft ver-

goedt, wat aan uiterlijke toerusting ontbreekt *), en ware

*) Zie Bijhlad van 'Ie Neikrlaiulsclic Sliinlsiunrinii, 1853, 7.V

rd, Uatlz- 281-

I
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deze stelling even juist als sohoonklinkeud, zij zoude de

weigering, ook van de onontbeerlijkste stofl'elijke hulp-

middelen, regtvaardigen, maar dan ook op allen en niet

op enkelen behooren te worden toegepast. Eene duur

gekochte ondervinding heeft mij echter geleerd, dat de

vergoeding, die als een noodwendig gevolg van het gebrek

wordt voorgesteld, slechts in weinige gevallen mogelijk is,

en dan nog moeijelijkheden kan baren, aan welke men

ter naauwernood zich zelven mag onderwerpen. De be-

geerte, om die vergoeding te geveu, kan ontaarden in eene

worsteling tusschen pligtgevoel en zucht tot zelfbehoud,

martelend voor hem, die haar moet ondervinden, en voor

niemand minder vereerend dan voor hem, die haar bij

anderen eischt en in koelen bloede kan aanschouwen.

Moge de toekomst bewijzen, dat de sterrekundigen te

Leiden niet waren uitgekozen voor eene proefneming, die

beslissen moet hoe lang men zulk eene worsteling kan

wederstaan.

Leiden, 23 Febr.

1854.



GEWONE VERGADERING, GEHOUDEN DEN 25"=" FEBRUARIJ 1854.

Tegenwoordig, de Heeren: j. van geuns, w. vrolik,

II. SCHLEGEL, 11. C. VAN HALL, R. TAIV KEES, P. UARTIISG,

A. A. SEBASTIAN, F. C. DONDERS, J. L. C. SCBROEDER VAN DER

KOLK, J. P. DELPRAT, CL. MULDER, H. JT. BALBERTSIUA, F. DOZY,

ll.LOBATTO.C. J. MATTUES, D. J. STORM BUYSING, J.G.S.VAN BREDA,

G. E. VOORHELM SCBNEEVOOGT, G. VROLIK, F. J. STAMKART.

Het proces-verbaal der gewone vergadering van den

28''"' Januari) j.1. wordt gelezen, goedgekeurd en vastgesteld.

Wordt gelezen ee.n brief van den Minister van Binnen-

laudsche Zaken (1.3 Pebr. 1SS4), waarin ontvangst wordt

berigt van het tweede en derde gedeelte van liet verslag

van de Heeren o. J. mulder, a. h. van der BOOiN mescii

en J. c. RIJK, omtrent de zelfontbranding van lading in

scheepsruimte. Ook deze beide laatste gedeelten dragen

blijken, zegt Zijne Excellentie, van de veel omvattende

kennis der verslaggevers en van de zucht om hunne er-

varing en talenten ten nutte der zaak te besteden. Daar

hunne taak hiermede afgeloopen is, verzoekt de Minister

dat hun, als ook aan de overige leden der Akademie, welke

ten deze werkzaam waren, benevens den Secretaris dank

worde gezegd. Er is bij Zijne Excell. geene bedenking

tegen het openbaar maken van dit tweede en derde ge-

deelte ; integendeel wenscht de Minister het, want langs

dien weg zal de aandacht niet slechts van de geleerden,



( 43 )

maar ook van de kooplieden, reeders en assuradeurs, als

de voorname belanghebbenden, op de zaak worden geves-

tigd, en het is waarschijnlijk, dat de kennisneming wegens

den uitslag van het wetenschappelijk onderzoek, in ver-

band met de behoeften van handel en scheepvaart, tot eene

wenschelijke wrijving van denkbeelden zal leiden. De Mi-

nister is voornemens, na den afdruk van het geheele ver-

slag, een exemplaar te zenden aan de Nederlandsche Han-

del-Maatschappij, aan elke der Kamers van Koophandel en

ïabrijken, die over de zaak zijn gehoord en aan de H.H.

MULDER e]i MATTHES, die hunne brochure deu Minister heb-

ben aangeboden. De Minister verlangt dat daartoe 1 ö

exemplaren door den uitgever zullen worden geleverd. Zoo-

dra Zijne Excellentie het afgedrukt verslag zal ontvangen

hebben, zal in de Staatscourant van zijn bestaan kennis

worden gegeven, met berigt van hetgeen daartoe aanleiding-

gaf. Deze brief wordt voor kennisgeving aangenomen, en

de Secretaris uitgenoodigd ter zijner tijd gevolg te geven

aan het daarin vervat verzoek.

Worden gelezeu brieven van den Minister van Binnen-

landsche Zaken (24 Jan. en 14 Febr.), van de Heeren

EUDES riES LONGCHAMPS (Caen 7 Mai 1853), a. le jolis

(Cherbourg 25 October 1883), goeppert (Breslau 28 Dec.

18S3), FREUDELENHERG (Berlin 30 Januarij 1854), strek-

kende ten geleide van boekgeschenken. Wordt tot plaatsing

in de bibliotheek en tot schriftelijke dankzegging besloten.

Gelezen een brief van den Heer d. f. van der pant

(Rotterdam 17 Febr. 1854), waarin dank wordt gezegd

voor ontvangen Verslagen en Mededeelingen der Akademie,

Deel I, Stuk 3. Aangenomen voor berigt.

Gelezen een brief van den Heer de fremery (Utrecht
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31 Pebr. j.1.) waarin hij, wegens een treliend verlies in

zijn gezin, zich verontschuldigt over het niet vervullen

zijner spreekbeurt op heden, en daartoe uitstel verlangt tot

de vergadering der maand Maart. De vergadering betreurt

de redenen, die tot dit verzoek aanleiding geven, en ver-

leent gaarne het uitstel.

Gelezen brieven van de H.H. j. c. rijk, van der kun en

G. J. MULDER, waarin zij zich over afwezigheid van deze

vergadering, wegens ziekte en ambtsbezigheden verontschul-

digen. Aangenomen voor berigt.

Gelezen een brief van den Heer p. kaiser (Leiden 23

Pebr. 1834) strekkende ten geleide van een voor de Ver-

slagen en Mededeelingen aangeboden Verslag der werk-

zaamheden, volbragt op het observatorium der Hoogeschool

te Leiden in het jaar 1853. In handen gesteld der Com-
missie van redactie.

Gelezen een brief van den Heer j. a. c. oudemans (Lei-

den 34) Pebr. 1SÖ4), ten geleide eener voor de werken

der Akademie aangebodene Verhandeling, onder den titel

Mémoire sur l'orbite de la comète périodique, découverte

par M. d'arrest Ie 27 Juin 1831. Zij wordt in handen

gesteld van de H.H. kaiser, van rees en .stamkart, met

beleefd verzoek, om, omtrent hare plaatsing zoo mogelijk

in de volgende vergadering der Akademie te dienen van

berigt, voorlichting en raad.

Gelezen een brief van den Heer bierens de haan (De-

venter Tebruarij 1854) ten geleide van het eerste derde

gedeelte der tafelen van onbepaalde integralen, waarvan

spraak is in zijnen vorigen brief. AVordt besloten de be-

slissing daaromtrent aan te houden, totdat gehoord zij het
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verslag van de H.H. lobatto en matthes op de in de

voorgaande vergadering iugebragte Verhandeling, onderden

titel van Note sur une methode pour la réduction d^inti'-

grales définies et sur une application a quelques formules

apéciales. Wordt alsnu dit verslag gelezen, waarvan de

conclusiên zijn, dat deze Verhandeling, waarin de schrijver

blijken gaf van eene groote vaardigheid in de herleiding

van integraalformules, en toonde geheel op de hoogte te

zijn van het tegenwoordig standpunt van dit gedeelte der

wiskunstige analyse, in de werken der Akademie verdient

opgenomen te worden, onder voorwaarde dat de schrijver

.daarvan een meer leesbaar afschrift, in duidelijken en netten

vorm aanbiede. De verslaggevers wenschen daarbij dat

de schrijver de beteekenis vermelde der notatie, waarvan

hij zich in zijne vier grondformules, in navolging der H.H.

SCHLÖMILCH en ARENDT, bediende, ter aanduiding van den

onder den naam van Integraal logarithmen bekende functie,

opdat zijne formules hierdoor verstaanbaar worden ook voor

hen, wien deze nog niet algemeen aangenomene notatie

onbekend mogt zijn.

De Akademie vereenigt zich met deze conclusiên en

besluit tot het opnemen dezer Verhandeling in hare wer-

ken, zoodra aan de daaromtrent gestelde voorwaarden vol-

daan zal wezen.

Wat het voorstel van den inzender betreft, om door de

Akademie te doen uitgeven Tafelen van bepaalde Integra-

len, met wier vervaardiging hij zich sedert vele jaren be-

zig houdt, en waarvan het eerste derde gedeelte heden der

Akademie wordt aangeboden, valt het naar de meening der

verslaggevers niet te ontkennen, dat het in tafels bijeen-

brengen der thans zoo verspreide formules van bepaalde

integralen een verdienstelijke arbeid is, en de uitgave daar-

van ongetwijfeld door alle deskundigen met bijval zal

worden ontvangen. Daar het echter bezwaarlijk is een
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oordeel uit te brengen over de waarde cii den omvang der

door den schrijver ondernomen tafels, zoo lang die arbeid

niet onder het oog van de Akademie gebragt zij, vermee-

nen de verslaggevers niet te mogen voorstellen nu reeds

een bepaald besluit te dezen aanzien te nemen, maar vooraf

den schrijver te moeten uitnoodigen tot raededeeling van

zijn geheelen arbeid, ten einde vervolgens, na kennis-

neming daarvan, meer opzettelijk in overweging te kunnen

nemen, in hoeverre er termen aanwezig zijn om aan'sschrij-

ver's verlangen te voldoen.

De Akademie besluit dienovereenkomstig, en zal derhalve

den schrijver, onder terugzending van dit eerste derde ge-

deelte, uitnoodigen haar nader zijnen geheelen arbeid te

doen toekomen, opdat hierop haar oordeel gevestigd worde

omtrent het wenschelijke dezer kostbare uitgave door haar.

Gelezen het verslag van de H.Ii. hartin'g en sebastia.n

op de door den Heer halbertsma aangeboden verhandeling,

onder den titel van Bijdrage tot de ziehtekundige ontleed-

kunde der tanden. De verslaggevers, na eenige opmerkin-

gen medegedeeld te hebben, waarin zij ook verwijzen op

NASMTTH Research es on the development, structure and dis-

eases of the teeth, Londen 1849, stellen voor, dat de ver-

dienstelijke arbeid van den Heer halbertsma in de werken

der Akademie worde opgenomen, onder uitnoodiging, dat

hij er eene naauwkeurige beschrijving der afbeeldingen

bijvoege, en dat hem worde overgelaten van de opmerkin-

gen, in het verslag bevat, het gebruik te maken, dat hem

gepast zal voorkomen. De vergadering vereenigt zich met

dit voorstel en besluit dienovereenkomstig.

De Heer van hall leest, ter vervulling zijner spreek-

beurt, een betoog voor Over de gedaantewisseling, als een

der hoofdgrondslagen der natuurlijke rangschikking in het
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plantenrijk. Het wordt met zijne vergunning in handen

gesteld der Commissie van redactie.

De Heer claas mulder spreekt, ter vervulling zijner

spreekbeurt, Over de heenige zamenstelling van den sche-

del en over de tandwording van den Nanohal. Hij licht

ziJTie voordragt toe met een groot aantal daartoe medege-

bragte voorwerpen en afbeeldingen, en biedt daarover voor

de werken der Akademie, eene Verhandeling aan, welke

in handen wordt gesteld der H.H. G. vrolik en H. schle-

r.EL, met beleefd verzoek om, omtrent hare plaatsing, de

Akademie nader te dienen van berigt, voorlichting en raad.

De Heer claas mulder biedt ter beschouwing aan eene

ingekrompen en verdroogde vrucht van een varken, dat

acht maanden boven den gewonen dragttijd in de baar-

moeder gebleven is, en aldaar bij de slagting van het moe-

derdier gevonden werd. Dit voorwerp behoort derhalve tot

de zoogenaamde liihopaedia, en is door zijne zeldzaamheid

belangrijk : want, hoewel men voorbeelden daarvan kent bij

den mensch, het rund en het schaap, schijnt de vorming

van een dergelijk lithopaedion bij het varken zeldzamer te

geschieden.

De Heer dozt leest, ter vervulling zijner in de jongste

vergadering opengebleven spreekbeurt, eene Bijdrage voor

tot een anatomisch en phytographisch onderzoek der Sphag-

naceae, opgehelderd door afbeeldingen. De spreker is be-

reid haar voor de werken der Akademie aan te bieden,

weshalve zij in handen wordt gesteld van de H.H. miqüel

en HARTiNG, met beleefd verzoek om, zoo mogelijk, in de

volgende vergadering, omtrent de plaatsing daarvan in de

Verhandelingen der Akademie, haar te dienen van berigt,

voorlichtins en raad.
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De Heer scmlerel vraagt en erlangt vergunning tot het,

indienen eener vrije wetenschappelijke Bijdrage, waartoe

hij tot onderwerp kiest den Dodo [Didus incptus]. Na

eene korte inleiding, waarin hij de eenige bouwstofl'en

,

welke wij voor de kennis van dezen belangrijken vogel

bezitten, zijnde schetsen in houtsnede uit oude reisver-

halen, en schilderijen in olieverw, aan strenge beoordee-

ling onderwerpt, rigt hij de aandacht op den schedel en

de pooten, zijnde de eenige fragmenten, welke wij heden

van deze ten volle vernielde diersoort bezitten. Hij toetst

hunnen vorm aan de afbeeldingen, vooral aan die van het

Britsche Museum, welke het meest tot maatstaf werd ge-

nomen, en besluit daaruit tot de wanstaltigheid dezer af-

beelding, toegelicht door eene ten toon gestelde schets op

groote schaal ontworpen. In hare plaats biedt hij ter be-

schouwing eene schets aan, waarvan de bekende schedel

en poot tot grondslagen strekken. Eene beknopte opgave

der meeningen, omtrent de soortbepaliug wereldkundig ge-

worden, doet zien, dat men beurtelings den Dodo voor

eenen Gier (blainville, owen en gould), voor eenen Alba-

tros (sHAw), voor eene Alca (cuvier), voor eene Moeras-

vogel (BRANDTj, en eindelijk als het tegenwoordig meest

algemeen aangenomen gevoelen voor eene Z)u(/ (reinhardt,

STRicKLAND, melville) hield.

Elk dezer meeningen wordt aan kritisch onderzoek on-

derworpen, en daaruit besloten, dat de overeenkomst, welke

men heeft meenen te vinden tusschen de enkele beenderen

van den Dodo en allerlei andere vogels, grootendeels van

algemeenen aard is, en eenvoudig hare oorzaak heeft in

de groote eenvormigheid, welke in het geraamte der vogels

in het algemeen wordt opgemerkt.

De Heer schlegel sloeg eenen anderen weg in, om tot

de kennis der verhouding van den Dodo en zijne aanver-

wante soorten te geraken. Deze berust op de volgende
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drie hoofdstellingen: 1". de afwijkende vormen van het

dierenrijk ontstaan in vele gevallen door buitengewone

wijzigingen van enkele werktuigen, niet van het geheele

wezen der dieren, eu deze wijzigingen, hoe vreemd ook,

zijn alsdan slechts van ondergeschikte beteekenis ; 2". de

enkele werktuigen zijn niet op zich zelve, maar in verband

tot het geheele wezen der dieren te beschouwen ; 3'. de

betere kennis der werktuigen voor het geheel wordt niet

door haren vorm, maar door de functiën, welke zij moe-

ten uitoefenen, bepaald. Aan deze beginselen wordt de

classiiicatie van vele andere vogelen getoetst, en daaruit de

toepassing afgeleid op diegenen, die in de buurt van den

Dodo leefden en met hem voor altijd verdwenen, zoo als

de Solitaire van het eiland Bourbon, door den spreker

Didus apterornis geheten, de Solitaire van Eodriguez, reeds

door GMELi.N Didus solitarius geheten.

Het wezen dezer beiden wordt door schetsen op groote

schaal verzinnelijkt. Uit de beschouwing en vergelijking

van deze besluit de spreker tot de overeenkomst en ver-

wantschap van den Dodo en van de aanverwante soorten

met de Struthionidae, welke meening hij door de geogra-

phische verspreiding dezer laatsten toelicht.

Aan deze voordragt knoopt de spreker eene nieuwe af-

leiding voor den naam van Dod-aars, oorspronkelijk door

Hollandsche matrozen den Dodo gegeven. Hij zegt, dat

de eigentlijke Dod-aars niet is de Dodo, maar de algemeen

bekende Podiceps minor, die dezen naam bij alle inland-

sche jagers voert. Vermoedelijk werd hij op den Dodo

toegepast, omdat hij, even als de ware Dod-aars, eene dodde,

dod, dot, dat is een deel, met eene kluw, eene prop of

rondachtigen zak vergelijkbaar, aan zijn achterdeel of

aars heeft.

Ten besluite biedt de spreker eene over dit onderwerp

ECestelde Verhandelius; aan, onder den titel van: Ook een

VSaST.AOBN EN HSDEDEELINGCN. DEEL II. 4
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woordje over den Dodo (Didus ineptus) en zijne aanver-

wanten, bestemd voor de Verslagen en Mededeelingen. Zij

wordt in handen gesteld der Commissie van redactie.

De wettelijk voor de vergadering vastgestelde tijd is

verstreken, weshalve zij, na goedkeuring van het kort Ont-

werp-Proces-Verbaal, wordt gesloten, met de bepaling dat

de discussie over de voordragt van den Heer schleoei

aan de orde wordt gesteld voor de eerstkomende vergadering.
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O V E R Z I G T

DER IN DE MAAND FEBRTJABIJ 1854 DOOB DE

KONINKLIJKE AKADBMIE VAN WETENSCHAPPEN ONTVANGEN

BOEKGESCHENKEN.

NEDERLAND.

Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Verhandelingen van

het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, 1853—1854.

Eerste aflevering (met twaalf platen), 's Gravenhage

1854. 4\

Inhoud:

VAN INGEN en VAILLANT. Beschrijving van het reduit in het fort Kijk-

duin bg den Helder, van de gebreken welke daaraan zijn ontstaan,

en van het in 1851 gedane onderzoek; doch hoofdzakelijk van de iU'

1852 verrigte werkzaamheden, betrekkelijk het wegnemen der vergane

fonderingplaten onder de muren van dat bomvrij verdedigbaar ge-

bouw, van de wijze van weder-ondervanging dier muren, en van het-

geen bij die uitvoering omtrent den toestand van het gebouw is

bekend geworden.

Uittreksel uit de rapporten omtrent het voorgevallene op de rivieren in

Nederland, van het einde der riviercorrespondeniie in den winter van

1851—52 tot het einde der correspondentie in den^vinter van 1852—53,

in Februarij 1853.

E. OLiviER DZ. Nota betrekkelijk het verhang en het vermogen van de

Boven-Maas.

.1. H. FEEKAND. Memoric over den Lymerschen Overlaat in de provin-

cie Gelderland.

p. J. H. HAYwARD. Beschrijving van den zelfregistrerenden windwijzer

en winddrnkmeter bij de woning van den opzigter van den water-

staat c. VAN DER STERRE aan den Helder.

p. KOCK en j. p. DELPRAT. Waarnemingen en berekeningen wegens het

vermogen der uitwaterende sluizen te Katwijk.

Mededeelingen en berigten van de Geldersche Maatschappij

van Landbouw over 1853. IV. Arnhem 8°.

Verslag van den Minister van Binnenlandsche Zaken aan

4»

ï
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den Koning, over de openbare werken. 1853. 's Gra-

venhage 1854. 4°.

Verslag omtrent het gebruik van zinkverw. 8".

Verslag van den staat der Landhuishoudkundige scliool

te Groningen, in het jaar 1853. 8».

H. J. KOENEN. Iets over de dubbele ebbe in het jaar 1672. 8".

Nederlandsch Lancet, N^ 6 en 7. Derde serie. Derde

jaargang, 's Gravenhage 1854. 8'.

Inhoud:

A. Oorspronkelijke stukken.

1. A. E. siHON THOsiAS. Ver.^lag der verlosknndigo kliniek en Polikli-

niek aan de Leidsche Hoogeschool, gedurende den Acidemiscbeu

cursus 1851—1852.

2. Ken zestal waarnemingen van steen-operalie, verrigt door a. van

LEEDWEN.

3. T. c. DONDERS. Miscellanea.

BELGIË.

Bulletin de l'Acadéraie royale de Médecine de Belgique.

Année 1853—1853. Tom. XIII. W. 2. Bruxelles

1853. 8".

Table des Matières.

èiéance. du 2G Novembre 185,1.

Communicaliona du Gouvernement.

Correspondance.

Rnpports et Discussions.

GAUDT. Rapport de Ia Coiumission qui k élé charge'e d'examiner les

memoires envoyés au concours de 1850—1853, sur la ({uestion relative

a la pleuropneumonie exsudative des bêtes bovines.

MARiNüs. Rapport de la Commission qui k e'té chargée d'examiner leg

mémoires envoyes au concours de 1851 — 1853, sur la question rélative

aux moyens d'éviter les amputations et les résections ossenses.

DIDOT. Discussion du rapport de la Commission, chargée de la présen-

tation des candidats pour les places de membres correspondautji.

Discussion du Me'moire de Ji. didot, relalif il la pleuropneumonie des

bSies bovines.
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Lectures et Communications aeientijiques,

L. D*£TiOLLES. Sur les moyens d'extraire de Ia vessie les corps étran-

gers autres que les pierres et leurs débris.

Appareil de m. mathieu, pour ia transfusion dn sang.

EVERRAKD. Ud mot SUF Ic cliole'ra, qui règne en Russie.

j. B. DEPAERt:. Sur les variétés de chlorure mercureux employees en

médecine, et les moyens de les distinguer et de réconnaitre les fal-

sificalions du calomel & la vapeur.

Üuvrages présentés.

Observaiions météorologiques récaeillies k robserratoire royal do

Bruxelles, pendant Ic mois de Novembre 1853.

Liste Chronologique des Edits et Ordonnances des Pays-

Bas autrichieiis, de 1751 a 1794. Première partie,

1751—1780. Brüxelles 1853. 8'.

j. j. d'omalids d'halloy. Abrégé de Geologie. Brüxelles

1853. S\

F R A N K R IJ K.

Mémoires de la Société Linnéenne de Normandie. Années

1849, 50, bl, 52. 53. Vol. IX. Paris 1853. 4^

Table des Matières.

Composition du bureau pendant les annéefl 1849, 50, 51, 52,

Liste des Membres admis b. faire parlie de la Société deptiis 1848.

Membres résidents, morts depuis 1848.

Membres résidents qui ont changé de résidence depuis 1848.

Résumé des travaus de la Société Linnéenne de Normandie, depnis

Tannée 1349 jusqu^au Ier Janvier 1853, par Mr. eddes-deslongchamps.

Zoölogie.

Amas d''os d'animaux domcBtiques, enfermés dans des caveaux sou-

terrains.

Amas d'os d'animaux domestiques, enfouis dans de profondes tranchées

en terre.

Oiseaux rares dans Ie Calvados, tués, ou dont la présence a été constatée.

Sur THylurgus piniperda.

Sur TArcade zygomatiquc des reptiles et des oiseaux,

Espadon commnn, cchoué sur les cötes du Calvados.

Lonve commune, variété presque noire, tuée dans Ie Calvados.

Lapin sauvage, aiteint de mélanisme complet.

Nftuiiles flambéa avec leurs animaux.



Teratologie Animale.

Cas de grosscsse extra-utérine tubairc.

Uterus doublé, atrophié d'un cöté.

Femme multimamme.

Cas d''évcntration chez uu veau.

Poele éperODnée, a plumage de coq.

Canard sauvage, ïi plumage entièrement rert.

Teratologie Végétale.

Fascination de la tige d'un groselier épineux.

Physique Végétale.

Analyse d'un mémoire de M,M. moqüin-tandon et UACKtiR-wcnii.

Déviations observées dans la tige des choax, propres ?i dclaircr Coriginc

des filets ligneux.

Du chevelu.

Hecberches sur Portgine des étamines dans la faraillc des Primulacecs.

Botanique.

Isopyrum thalictroïdes.

Plantes rares dans Ie Calvados, ou nouvelles pour Li fiore ilc no^

contrées.

Paleontologie.

Reptiles et poissons fossiles tronvés dans Ie Calvados.

Crinoïdes de diverses formations.

Sur les coquilles fossiles du Box d'Aubigny.

Ossements de mammiferes' trouvés dans une alluvion anciemie.

Sur la présence du genre Ammonite dans la pierre blanclie de Laugrunc

Dent de Megalosaurus provenaut de Targile de Dives.

Dent de Téléosaure provenant de la grande orbite.

Coquilles fossiles des falaises de Langrune.

Geologie.

Sur une pierre calcaire violette, trouvée h Soliers.

Analyse de la pierre violette de Soliers.

Sur des galets roulës calcaires, présume's propres h faire de la cliaux

hydraulique.

Sur Ie gisement de Baryte sulfatée de Laize-la-Ville.

Cristaux de chaux carbonate'e Binoternaire.

Nouveau gisement de marbre.

Rapport sur un ouvrage de M.M. malagdtti et DiinocnEn, ayant pour

titrc; Uecherches sur l'assocJaiion de l'argcnt aux miniiraux melalli-

ques et sur les procédés U suïvre pour son extraction.

Diorites observccs en place dans Ie Calvado».
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Physique.

Sur les impressioos lumineuses.

Chimie.

Résultat de Tanalyse de Peau du puits forë de rëtablissement des bains

Russes, a Caen.

Promenades de la Sociéié Linnéenne, par M. morière.

Proces-Verbal de Texcursion faile Ie Mardi 3 Juillet 1849.

k la Breche-au-Diable, Ie 2 Juin 1850.

la promenade faite a Dive?, Ie 25 Maï 1851.

l'excursion faite "a Jurques, Ie Jeudi. '24 Juin 1852.

Rapport sur un mëtéore qni a ravage les communes de Doavres et de

Luc, pres Caen, au mois de Septembre 1849.

litudes sur les engrais de mer des cotcs de la Basse-Normandie.

Notice sur les Insectes de la Norraandie.

Lettres sur les Crocodiles vivants et fossiles.

Übservations pre'liminaires.

Lettre de M. de blaikville.

Réponse de M. eüdes-deslongchamps a M. ve blainville.

Note sur des sinus veineux de restérieur du crane cbez les Crocodilcs

vivants.

Mémoire sur unc Raie bouclée monstrueuse.

Note sur trois cas de tumears sous-cutances développées dans Tespèce

de la Raie bouclée.

Note concernant les eflfets de la gelee sur Toeil du G'adus barbatus, avcc

quelques rcmarques sur les yeux des Gades.

Note sar deux sortes de fruits frondipares.

Note sur une nouvelle esp&ce de poisson du ^enre Aspidophore.

Note sur une monstruosité complexe d'une fleur de Viola odorata,

Note sur une sorte de marne marine dont se servent les habitants ri-

verains des cóte de la Bretagne pour ramendcraent de leurs terres-

Note sur un dépöi de gres sitod dans la commune de Ste Oppor-

tune (Orne).

Note sur Tammoniaque de Tatmosphère.

Noie relative ^ Temploi du sel pour l'amélioration des terres.

Mémoire sur les genres Leptoena et Thécidea des terrains jurassiques

du Calvados.

Remarques préliminaircs.

Genre Leptoena.

Genre Thécidea.

Lettres de bernaro de jussieü adressées, ïi sebastien blot (1745).

Memoires de la Societé des Sciences Naturelles de Clier--

bourg. Vol. I. 2^ 3^4eLivraisoii. Cherboum- 1853. 8''.
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Table Analytique des Matières continues dans ce volume.

Agriculture.

Snr la machine n^'ricole de M. l'Abbc lelandais, rapport de M.rATiir.Nt:-

(Voir eu outre riirticle Economie rurale.)

Astronomie.

E. LiAis. Mémoire sur un bolide observé dans Ie département de Ia

Manche, Ie 18 Novembre 1851.

L, L. FLEURT. Miïthodc cxpurimentale, propre U détermincr Ie mouve-

ment absolu de translation du soleil.

Possibilite d'cm])li)yer Ia photograpliie instantanée, pour

déterminer la durée de Toccultation des etoiles.

E. LIAIS. Remarque sur Ia constitution des étoiles changeantes.

Botanique,

A. LE JOLis. Discours sur l'étude de la botaniqae, dans la séance pu*

blique du '29 Üctobre 1852.

G. THDRET. Notc sur la fécondation des rucacces.

BEBTRANü-LACuÊNÉE. Plantcs rccueilUes aux environs de Cherbourtj.

A, LE joLis. Observations sur Ie Lunularia vulgaris.

Observations sur les Uiex des environs de Cherbourg.

Observations sur les diverses formes du Laoiinaria digitata,

qui croissent sur les cOtes de Cherbourg.

E. BORNET. De la nature de TErgot des Graraiuees.

G. THDRET. Sur la furciification du Desmarestia viridis.

A. LE JOMS. Plantes recueillies aux environs de Cherbourg.

Remarque sur Ia ve'gétation des falaises de üréville.

BESNOD. Sur un Erythroea.

Chimie.

BESNOU. De l'e'tat de Tiode dans l'atmosphère et de la possibilite de

la formation de Tiodure d'azote dans les orages.

. Note sur les sulfocyanures alcalins et ferriques.

Analyse des eaux de la ville de Cherbourg.— De l'emploi du microscope dans les analyses chimiques.

— Analyse de la chaux hydraulique de Doue prfes de Nantes.

— De Taction de 1'eau de mer sur les chaux et mortiers.

joüviN. Note sur des analyses des ciments de Portland, Boulognc,

Parker brun et Parker jaune.

Chimie organique.

DELIODX DE SATIGNAC. ConsidératioHS sur Ie vin et l'alcohol, au poiii-r

de vne chimique et mëdical.

BE9N0IT. De la süphistication de? farjnes.
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BB8N0U. Dosage da gluien dos farines a l'etat hnmide et aec-

Analyse d''uu guauo du Pérou.

Economie rurale.

CESNoü. Sur la maladie des pommes de terre.

Note de e uais, ïi roccasion de cette communication.

Electricité.

DD MONCEL. Lois dcs courants greffés.

E. LiAïs et L. L. FLEüRY. ModificatioDs ïi la pile de Bunsen.

T. DU MONCEL. iSubstitution da fer en éponge au zinc de la pile.

i'AYERNE. Substitution da peroxide de manganèse et de Tacide sulfu-

rique, conceniié au charbon et a Tacide oitrique de la pile deBunsen.

Electricité appliquée.

(Voyez Physique appliquée,)

Electro-chimie.

DAviD. Röte de rélectricité dans la nitrificatlon,

Electro-magnetisme.

T. DD MONCEL. Note SUF les cffets qu'exercent les courants de diflFéren-

tes tensious et de sens diflférents sur les corps maguéiiques.

Ex]jérienceH sur les re'actioiis inagcéiiques des courants»

saivnnt la nature de la pile et la coraposition Uu circuit.

ExpérJences sur la force aspirante et la force portante

des éleclrü-aimants.

Commutateur disposé de maniere h empêcher les courants

d'induciion de traverser la pilo.

K. LIA13 Commutateur disposd dans Ie mênie but, et dans leqael 1'effet

utilc de la pile est continu.

Sur la puissance magnétique de la pile.

Expériences sur Tinfluence des dimensions des armatures des

électro-aimants sur les poids supporlés,

T. Dü MONCEL. Commuiateur pour un appareil d'indaction, destiné k

charger un condensateur.

Nullité de Taimantation du fer ronge dans une spirale.

Remarque de fledrt, k I'occasion de cette communication.

Geologie.

j. DAViD. Sur un scbiste argileux tra9ant, provenant de Vasteville.

BERTRAND-LACUÊNLE. Notice géoguostique sur Tollevatt.

j. LESDAS. Quelques noies géologiques et mine'raloques sur la commune

de Vasteville-Hague.

liydraulique.

DE MONTROND. Sur la cunstruction de digues contre envahissemcnts

des torrcnts.
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llydi'0tlyuiunj(iue.

T. DU MONCEL. Forme de la veine liquide dans un tube a ctranglcinent.

Hygiëne.

BEBNoa. Be la sopbistication des farincs.

Analyse des eaux de Ia ville de Cherbourg.

Magnetisme.

T. DU MONCEL. Magnetisme atatique et magnetisme dynamique

Considerations sur la maniere dont il convient d'envi-

sager lea eflFets statiquea et dynamiques des aimants.

L. FLEURT. Phe'nomcne observe sur un aimant persistant.

Medicina.

DELioüx DE SAViGNAe. Consïde'rations sur Ie vin et Talcohol, considërcs

au point de vue chimique et medical.
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DE GEDAANTEWISSELING

EEN DER H00FDGK0ND3LAGEN DER

NATUURLIJKE RANGSCHIKKING IN HET PLANTENRIJK,

DOOR

H. C. TAN HALL.

Ben der moeijeliikste onderwerpen op het wijd gebied

er kruidkunde is de nasporing van den grondslag der

indeeling van het Plantenrijk in natuurlijke afdeelingen of

zoogenaamde familiën, en het praktisch gebruik van dien

grondslag bij het optrekken van het gebouw, waarin men

zich het Plantenrijk, op eene zoo veel mogelijk natuur-

lijke wijze voorgesteld, tracht voor den geest te brengen.

Moeijelijk is dit onderwerp, omdat wij daarbij den gang

der Natuur in hare diepste schuilhoeken moeten trachten

te bespieden; waarbij wij niet dan al te dikwijls ontwa-

ren, dat het den sterveling niet gegund is, geheel en al

door te dringen tot in het inwendig wezen der schepping

vau den grooten Meester.

Geen wonder dan ook, dat zoo vele pogingen hiertoe

strekkende, vergeefsch geweest zijn, en dat ook de voor-

naamste kruidkundigen in de grondslagen hnnner orde-

ning zoo zeer van elkander afwijken, dat men inderdaad

niet weet, wien, als den besten leidsman op dezen don-

keren weg, met gegronde hoop op eenen goeden uitslag,

Ie volgen. ^
En toch, er bestaan natuurlijke groepen in het Planten-

rijk ! Er zijn er, die ook de minst kundige, mits hij op-

merkzaam toezie, ontwijfelbaar herkent, daar vele bij elk-
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ander behoorcnde planten ook in uitwendig aanzien, in de

houding [habitus), zoo als men üegt, eene duidelijke overeen-

komst onderling vertoonen. Er zijn kenmerken, diezoo dadelijk

in het oog vallen, dat het bijv. gemakkelijker is, te zeg-

gen, dat een gewas behoort tot de Rozen of tot de Wil-

gen, dan de eene soort van Roos of Wilg van de andere

te onderscheiden. Zoo ook in grootere afdeelingen: Het

is gemakkelijker te zien, dat een gewas behoort tot de

natuurlijke familie der Grassen of der Schermbloemen, dan

zich van de onderverdeelingen dezer familien een hel-

der begrip te vormen. Wil men zich echter van de na-

tuurlijke overeenkomst van vele planten met elkander re-

kenschap geven ; wil men dit, in duidelijke bewoordingen,

ook aan anderen mededeelen, en vooral, wil men ook aan'

die gewassen, wier natuurlijke standplaats in de rij dier

schepselen niet zoo dadelijk in het oog valt, hunne plaats

in het stelsel aanwijzen, zoo stuit men menigmaal op de

allergrootste zwarigheden ; daar het eene kenmerk ons deze,

het ander wederom eene geheel andere plaatsing schijnt

aan te wijzon.

Het is alleen de verschillende waarde, welke men aan de

onderscheidene kenmerken hecht, die, in verband met de

onmiskenbare trekken, aan de houding der gewassen ont-

leend, ons kan doen hopen, eenigen meer zekeren maat-

staf ter beoordeeling in deze zoo ingewikkelde zaak te

zullen vinden. Algemeen is het thans en, zoo ik geloof,

op goede gronden erkend, dat alleen uit deze onder-orde-

ning der kenmerken, uit deze subordinatio characterum,

zoo als men zegt, de mogelijkheid kan geboren worden,

om op dit veld van onderzoek dat helder licht verspreid

te zien, hetwelk ons de wetenschap, bij dit einddoel van

ons naauwgezet en ijverig streven, als de beste belooning

voor den Natuuronderzoeker aanbiedt.

Ik wil trachten een der middelen, welke eenig licht i.n
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dezen kunnen verspreiden, Dl. in dit uur te schetsen,

door te spreken over de gedaanleioisseling, een der meest

wetenschappelijke grondslagen der natuurlijke rangschikking

in het Plantenrijk. Ik wil pogen dit, in den eersten oog-

opslag, vreemd denkbeeld uit te werken, tot eigene oefe-

ning, en tevens om dit ook ulieden zoo helder te maken,

als dit in deze vergadering en in een kort tijdsbestek

geschieden kan.

AVanneer wij, om kenmerken ten grondslag eener alge-

raeene en goede rangschikking te zoeken, de onderscheidene

werktuigen of organen nagaan, waaruit de plant bestaat,

zien wij, dat zij niet allen te gelijker tijd aanwezig zijn,

en dat het eene orgaan slechts eene voorbereiding als het

ware is van andere, in welke het bij gestadige vorms-

veranderingen, vroeger en later, overgaat. Wortel, steng

en bladeren zijn slechts voorbereidingen voor dien hoogeren

staat, waarin wij de plant kennen, bloeijend en vruchtdra-

gend, als geheel volkomen gewas. "Wie zal in de kenmer-

ken der nog onvolkomene plant eenen goeden grondslag ter

rangschikking, ook van de volkomene en geheel ontwikkelde

gewassen willen zoeken ? En inderdaad, daaraan twijfelt

thans niemand, dat deze als het ware voorbereidende or-

ganen {parles vegeiaiionis) der plant in haar eerste le-

venstijdperk geenen algemeenen grondslag van natuurlijke

rangschikking kunnen opleveren. Eerst dan, wanneer zij

door eene gestadige vormsverandering zich ontwikkeld heb-

ben in verschillende rigtingen, worden hierdoor natuurlijke

groepen in het Plantenrijk aangeduid, gekenschetst door

hoogere organen (partes fructificationis), door gedaantewis-

seling uit de eerstgenoemde ontstaan.

De gedaantewisseling is zeer beperkt in liet deel, het-

welk zich het eerst van al de organen der plant, bij de

ontkieming, vertoont, in den wortel, van welks wortelvezels

eenige afsterven, doch andere in grootere worteltakken

VEESLAGEN EN MEDEDEELIJJGEN, DEEL II. 5
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overgaan. Bijeenige Aev minst volkomene gewassen, Fungi *)

en Algae, vindt men in het geheel geen wortel, zoodat

zelfs de afscheiding van een neerwaarts en een opwaarts

groeijend deel (wortel en steng) en dus de schier aller-

eerste melamorphose dezer beide deelen uit de getneensclisp-

pelijke kiem, geene plaats heeft. Bij de Lichenes vindt

men eene soort van wortelvezels, maar, zoo ver mij bekend

is, bij geen derzelve den wortel in duidelijken hoofdwortel

en zijwortels verdeeld. Bij eenige derzelve ziet men ook

eene soort van steng, bijv. bij Cladonia, Cetraria enz. \ h\]

andere zijn alle de deelen der bladraaking tot eene enkel-

voudige korst (/•aigZZar/d, Pa?-m«?ia) beperkt. Bij de ilfwsa

ziet men eene steng en ontwijfelbare takverdeelingen des

wortels. Bij de Filkes en andere hoogere planten is dit

algemeen bekend. Meer graden van gedaantcunssding ziet

men, op geringe uitzonderingen na, in den wortel niet, en

wij vinden in dit orgaan op zich zelf dan ook geene ge-

wigtige kenmerken ter onderscheiding der groote natuur-

lijke afdeelingen in het Planteurijk.

De steng is het tweede deel, dat zich bij de ontwikke-

ling der plant vertoont, daar er vele planten zouden zijn

aan te wijzen, in welke men wel een centraal of s^?i7-dee!,

waaruit naar boven de steng, naar beneden de wortel zal

nitgroeijen, maar waaraan nog geen zijdelingsch of bladachtig

deel merkbaar is ; terwijl er daarentegen geen zijdelingsch

deel gedacht kan worden, zonder eene spil of as, waarop

het bevestigd is. De steng levert dan reeds meer kenmer-

ken ter onderscheiding op dan de wortel. Zij vertoont

zich iu de volkomensten onder de Fungi, Algae en Lichenes,

van welke zij de, hoewel hier nog onvolkomene deelen der

vruchtmahing draagt. Zij ontbreekt in slechts zeer weinige

•) Wat door velen !cor(eJ genoemd wordt, is eigenlijk bet mycelium,

de partes vegeialionis als het ware der Fungi.

I
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Hepaiicae en in geene der Musci, Lycopodiaceae, Filices en

alle hooger bewerktuigde planten. De steng, eerst enkel-

voudig en rolrond, ondergaat eenige meerdere gedaante-

wisselingen dan de wortel, wordt tot wortelstok (rhizoma)

onder den grond en neemt onderscheidene gedaanten en

rigtingen aan, die echter alle niet dan kenmerken opleve-

ren van minder gewigt dan de na te noemen onderschei-

dingsteekenen. AVaar bij de steng echter ook de inwendige

bouw [structura) veranderd en de metamorphose dus die-

per doorgrijpend is, zoo als bij de stammen der Palmen,

der Grassen enz., wordt dit een kenteeken van meer ge-

wigt, omdat het tot eene bijkomende bevestiging dezer, op

andere karakters gegronde, familiën kan strekken.

De steng gaat over in takken, deze in de algemeene of

bijzondere bloemsteelcn, welke overgang geene noemenswaar-

dige gedaantewisseling is, daar het slechts is de verlenging

en verdeeling in takken van een reeds bestaand orgaan.

Van daar, dat de hierop gegronde kenmerken bijna niet

gewigtiger zijn dan die, welke uit de steng zelve worden

opgemaakt. Grooter is de gedaantewis.seling als de steng

of de daaruit geboren gemeenschappelijke bloemsteel, zich,

in plaats van te verlengen en uit te groeijen, verkort en

zamentrekt, zoo als bij de ScJiermbloemen [Umbelliferae]

,

welker bloemsteelen hierdoor nagenoeg alle uit één mid-

delpunt schijnen voort te komen. Zoo ook, als de gemeen-

schappelijke bloemsteel zich tevens verbreedt, waardoor de

daarop geplaatste bloemen bijkans naast elkander schijnen

te staan. Men ziet dit in de eigenaardige bloemijze, het

antliodium, der zamengestelden (Composiiae), en het is niet

te ontkennen, dat de beide genoemde bloeiwijzen [inflores-

centiae) bijkomende, doch goede, kenmerken dezer twee echte

natuurlijke familiën opleveren. Ook is het geen onbelang-

rijk kenteeken, als de verlenging der steng bij de bloeijing,

al is het dan ook met kortere tusschenstanden [internodia),
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steeds voortgaat [injlorescentia indefinita juss.), dan wel

ophoudt en vervangen wordt door zijtakken, die op de-

zelfde wijze weder eindigen [injlorescentia terminalis of de-

finita). Ik voeg hier, uit hetzelfde oogpunt, bij andere

eigenaardige bloeiwijzcn, bijv. het hlocmjyakjc (locusia) bij

de Grassen, liet bloemkaije [amcntum) bij de Amcntaceae,

de vruchthegcl of sirohilus bij de Coniferae, die men mede

eenigzins hiertoe zoude kunnen brengen, de holf [spadix)

bij de Aroidaceac. Zouden deze vormsveranderingen der

steng, alhoewel gedeeltelijk ook uit de vormsveranderingen

der zijdelingsclie bladachtige declen geboren, geene goede,

bijkomende kenmerken der genoemde natuurlijke familiën

uitmaken ?

Op gelijksoortige wijze, namelijk door het aanmerkelijk

verminderen of bijna geheel ophouden der verlenging, en

het tot elkander naderen alzoo der knoopen of nodi viiales,

gaat het centrale deel in de as der bloem en zoo ten laat-

ste in de spil der vrucht over. Deze laatste gedaantewis-

seling is eene latere en grootere verandering, en geeft alzoo

veel gewigtiger kenteekenen, bijv. of de bloembladen (petala)

en de meeldradcn op die niiddclspil (7'halamijlorae DC ),

dan wel op een zijdelingseh deel, den Mk (Cali/cijloraevc.),

zijn ingeplant, en vooral of de zaden in de vrucht aan

die middelspil (placentatio axilis), dan wel op zijdelingsche

deelen (placentatio jiarieialis enz.) zijn vastgeiieclit. De
allerlaatste vormsverandering eindelijk van het stengdeel

is die in de placenta en daaruit in de zaadstreng (funi-

culus), hetwelk in verband staat met de aanhechting van

het zaad en dus een gewigtig kenmerk kan opleveren; en

dit niet zoo zeer wat de verschillende lengte dier zaadstreng

aanbelangt, — want, wij weten het, het maakt geen groot

verschil of eenig stengdeel iets korter of iets langer is, —
maar, waar en hoe die zaadstreng aan het zaad is vastgehecht

[semen orthotropum. campylotropum, anatropum, ditropum).
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Hoe meer derhalve de steng gemetamorphoseerd is, hots

gewigtiger kenteekenen zij oplevert. Wanneer integendeel

de gedaantewisseling, om mij zoo uit te drukken, eene

omgekeerde, teruggaande rigting aanneemt, bijv. als de reeds

in de bloem jilaats gehad hebbende verkorting van de as

weder tot eene verlenging, als het ware tot zijnen oor-

spronkelijken toestand terugkeert, zoo als bij proliferee-

rende bloemen of vruchten, is dit een keiiteeken van

geenerlei gewigt, het is een monstrum.

Het derde orgaan der plant, het zijdclingsch of blad-

aclitig deel, dat reeds als zaadlob {cotylodon) in de kiem der

meeste volkomene planten zigtbaar is, ondergaat talrijke

en gewigtige vormsveranderingen, en naarmate die gedaan-

tewisseling verder gevorderd is, ontstaat daaruit een meer

gewigtig kenmerk, dienstig tot onderscheiding van grootere

plantenafdeelingen.

De gewone bladen veranderen in hloeihladen (folia Jio-

ralia) of schutbladen (bracteae), dat echter niet veel meer

dan eene verminderde uitgroeijing der bladen is, iu het

geval dat de bloemen het voedsel, dat anders voor de

bladen bestemd was, tot zich trekkeu. Grooter is de ver-

andering, welke de bladen ondergaan, als zij in kelkbladen

[sepala) en deze in bloembladen (petala) veranderen. Deze

kelk- en bloembladen toch geven reeds gewigtiger ken-

merken aan de hand, dan de gewone bladen of bloei- of

schutbladen. Nog grooter is de verandering als de bloem-

bladen in meeldraden overgaan, het uageltje [unguis) of

steeltje van het bloemblad zich tot den helmdraad (fila-

mentum) zamentrekkende en het uitgespreide deel (limbus)

des bloemblads tot het meelknopje (anthera) zich toevou-

wende. De meeldraden leveren dan ook gewigtiger ken-

teekenen op, zoo zelfs dat lin.\aeus een geheel kruidkundig

stelsel nagenoeg alleen van dit deel heeft afgeleid. De

laatste vervorming der bladen is die in de wanden des
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vruchtbegiusels {folia carpcllaria) ; de aanweziglieid of af-

wezigheid van welke laatste gedaantewisseling tot de zoo

gewigtige verdeeling der Dicotyledonen in bedektzadigcii

{Angiospermae) en naaktzadigen [Gymnospermae] aanleiding

heeft gegeven.

De genoemde gedaantewisseling van bladen in bloeibla-

den, schutbladen, kelkbladen, bloembladen enz. is thans al-

gemeen aangenomen en wordt ook reeds door ons spraak-

gebruik, dat ze bijkans alle bladacldige deelen noemt,

eenigermate aangeduid. Zij wordt onk bevestigd door vele

misvormingen, welke in vele gevallen niets anders zijn dan

eene tcrugkeerende gedaantewisseling en dus als plauten-

kenmerk van neen gewigt, bijv. als de meeldraden in bloem-

bladen of de laatste in kelkbladen of alle de deelen eener

bloem in meer gewone bladachtige deelen overgaan, zoo

als dit meermalen wordt opgemerkt.

Men weet, dat de bladen bijkans nooit vlak boven elk-

ander staan, maar op de steng doorgaans in • zulk eene

orde geplaatst zijn, dat, als men zich de steng zeer za-

mengetrokken denkt, elk hooger geplaatst blad steeds meer

of min komt boven de opening, die tusschen twee lager

geplaatste bladen gevonden wordt. Dat zelfde heeft, nog

geregelder, plaats bij de zijdelingsche deelen der bloem,

waarvan de ware symmetrie deze is, dat de deelen van

den eenen verticiUus floralis steeds altemeercn met die van

den volgenden verticiUus, zoodat bijv. een bloemblad ge-

plaatst is boven de tusschenruimte tusschen de twee lager

geplaatste kelkbladen, en een meeldraad wederom boven de

tussclienruimte tusschen de twee lager geplaatste bloem-

bladen en zoo verder. Afwijkingen van deze symmetrie

geven gewigtige kenteekenen, doch wederom minder bij de

bladen, welke men soms opposita en sparsa in eene en

dezelfde plant aantreft, dan in de bloemdceleu. De Bcrbe-

ridaceae onder andereu worden bepaaldelijk gekenschetst,



( 71
)

doordien de bloembladen vlak boven de kelkbladen ge-

plaatst zijn.

A¥anneer de gedaantewisseling aan de eene zijde der

middelspil anders is dan aan de andere zijde, ontstaat

daaruit eene afwijking der typische regelmatige vorming,

welke, in het geval, dat dit in de reeds aanmerkelijk ge-

metamorphoseerde deelen, hi^v . in de bloem- of vrucht-d.eelen

wordt opgemerkt, een gewigtig kenmerk kan opleveren.

Zoo zijn de Lipbloemm [Labiataé), de Peulvruchten [Le-

guminosae), de Tropaeolaceae en Balsaminaceae, de Rldnan-

thaceae en meer anderen, voornamelijk door het onregelmatige

van bloem of vrucht (de peul bijv. dat geene ^erejrêZde ont-

wikkeling rondom ééne middelspil is), of door beiden tegelijk,

van de aanverwante afdeelingeu te onderkennen.

Tot nu toe sprak ik van de vervormingen, welke wor-

tel, steng en bladen kunnen ondergaan. Ik voeg er een

vierde deel bij, de steunbladen l^slipulae), welke ook eenige

metamorphosen vertoonen. De hracteae toch van Passijiora

quadrangularis en eenige andere soorten van dit geslacht

zijn, naar mijn inzien, ontwijfelbaar uit de stipulae ont-

sproten. Zij helpen ook de knoppen vormen en, wanneer

men nectaria of parapetala vindt aan den voet van petala,

stamina of folia carpellaria, is het niet onwaarschijnlijk,

dat deze dikwijls uit stipulae zullen ontstaan zijn ; maar

de aanwezigheid of de afwezigheid van de stipulae zelve

vormt een bijkomend kenmerk van groot gewigt, omdat

er vele familiën zijn, in welke men altoos stipulae of

althans de lidteekens waar zij gezeten hebben vinden zal,

en andere, bij welke zij nooit gevonden worden. De uit-

zonderingen op dezen regel zijn niet talrijk.

De waarde van het onderscheidingskarakter klimt, gelijk

wij zagen, naarmate het orgaan op eenen hoogeren trap

van gedaantewisseling komt. Het wordt een karakter van

dubbel gewigt in die organen, waarin de metamorphose
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van de «jwiJ-deelen en de zijdelingscke deelen, bcida hanijeri

eigenen weg van gedaantewisseling doorloopcn hebbende, in

een orgaan te zamen komen. Zoo levert de bladplooijimj

{foliatio) in de bladknoppen een standvastig kenteeken op

;

nog meer, en met meer verscheidenheid van kenmerken de

llocmplooijinij {aeslivatio, praejloratio) in de bloemknoppen

(alabastra) ; doeli het allermeest de vrucht, het einde van

alle metamorphosen van centrale en laterale deelen te za-

men, die dan ook steeds als een hoofdgrondslag van alle

rangschikking, reeds van caesalpinus af in de 16<l<= eeuw,

door al de beste kruidkundigen beschouwd is. Van dit

deel is het zaad een aanmerkelijk gemetamorphoseerde knop.

Kon men nu den knop in zijne inwendige zamenstelling

als een gewigtig kenmerk beschouwen, nog zoo veel te meer

het veel verder gemetamorphoseerde zaad. Maar nog meer:

welk ecne wonderbare rij van gedaantewisselingen ondergaat

niet het blad, als het tot eene anthcra (bl. GI3) vervormd

is, en hierin de stuifmeelkorrels in stuifmeelbuisjes {tubuli

pollinares) uitgroeijen, welke in den uiteratcn top van het

centrale deel, den stempel (stigma) indringen en uit deze

verbinding der zeer gemetamorphoseerde zijdelingscke en

centrale deelen, bij het einde der algeheele gedaantewisse-

ling van al de deelen der plant, aan een nieuw schepsel

het aanzijn geven : de hiem (embryon) in het zaad. Dit

deel, het meest gemetamorphoseerde alzoo van alle, levert

dan ook het allergewigtigste kenteeken bij alle rangschik-

kingen der plant, en, veel meer nog dan op de uitwendige

deelen der vrucht, zijn de gewigtigste verdeelingen in het

Plantenrijk, die in Di-, Mono- en Acotyledonen aan de

kiem ontleend. Dit geschiedde echter niet alleen door het

getal der zaadlobben [cotyledoncs), maar door den geheelen

bouw der kiem, in de Di- en Monocotyledonen onderling

geheel verschillend en in de Acotyledonen niet of niet

dan onvolkomen bestaande.
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Ook langs eenen auderen weg komen wij wederom tot

dezelfde uitkomst. De gedaantewisseling gaat, gelijk wij

gezien hebbeu, geregeld van beneden naar boven, of, wat

op hetzelfde nederkomt, van buiten naar binnen voort. Bij

de bloem zijn de benedenste deelen ook tevens die, welke

het meest uitwendig geplaatst zijn. Gaat men in zijne

gedachten van beneden naar boven al de organen der

plant na, aan het bovenste uiteinde van het spildeel, en

wel bepaaldelijk aan den top der zaadstreng, wordt het

:aad gevonden en aan den top van het zaad zelf, dat is

aan de micropyle, ontspringt het eerste begin der kiem.

Gaat men de organen in hunne opvolging van buiten naar

binnen na, de knopsclmhhen (perulae) omsluiten de bladen,

het eene blad het andere, ten laatste de bloeibladen en

schutbladen den kelk, de helk omsluit de bloemkroon, de

bloemkroon de meeldraden, deze de folia carpellaria, dit

(dat is het zaadhulsel) omsluit het zaad, de zaadhuid (sper-

modermis) eindelijk de kiem.

De Hem eindigt dus alwederom de gansche rij van alle

gedaantewisselingen, zoowel der spildeeleu als der bladdee-

len, en zal het begin zijn van een nieuw schepsel, dat

weder eene nieuwe rij van gedaantewisselingen zal door-

loopen om op dezelfde wijze te eindigen.

Wij zeggen met den beroemden goethe:

Und hier schliesst die Natur den Himj der ewigen Krafte,

Doch ein neuer sogleïch fasset den vorigen an^

Dass die Kctte sich fort durch alle Zeiten verldnge^

Und das Ganze htlebt, so wie das Einzdne sey.

Bij den vasten regel en de fraaije orde, die hierbij heer-

schon, moet eindelijk ook nog dit worden opgemerkt. De

uitwendig geplaatste deelen dienen doorgaans tot beschutting

der inwendige. De eerste lijden dikwijls van uitwendige

invloeden, waardoor zij zich niet behoorlijk kunnen ont-

wikkelen, zoo als de schubben, welke den bladknop omge-
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ven. De inwendige deelcn daarentegen liggen van hunnu

eerste jeugd af beschut, en kunnen zich dus geheel ont-

wikkelen, en dit nog des te volkomener, als zij in inwen-

dige holten gelegen zijn, die de vrije ontwikkeling geens-

zins beperken ; het zaad bijv. het gewigtigste deel, al wederom

in de holten van het zaadhulscl {jyericarjnum).

En is. het ook geen algemeene regel in het Planten- en

in het Dierenrijk, dat de meest gewigtige deelen zich in

het inwendige, wel beschut, vormen ; iets, dat door een

overgroot aantal voorbeelden ware op te helderen.

Waar de deelen met elkander zamengegroeid zijn, houdt

de mogelijkheid van verdere gedaantewisseling in den regel

op. Van daar dat ik het voor een ongegrond denkbeeld

van JUSSIEU, riciiard en enkele anderen houd, dat enkel-

voudige deelen, cene corolla monopetala bijv. volkomener

zoude zijn dan een zamengesteld deel, bijv. eene corolla

polypctala. Imoicrs het einde der elkander opvolgende

metamorphosen is daar, wanneer de folla carpellaria zich

tot één gesloten raad/raW toevouwen en zoo zamengroeijeu.

Eene terugkeerende gedaantewisseling is hier, even als wij

vroeger zagen, van geen gewigt. Een zaadhulsel toch,

waarvan de folia carpellaria onvereenigd blijven, wordt met

regt onder de monstra gerekend (zie boven bl. 69).

Staan ook niet de meer verdeelde Dicotyledonen hooger

dan de meer enkelvoudige Monocoti/ledonen?

Men komt tot dezelfde uitkomst nopens het betrekkelijk

gewigt der onderscheidene organen, als men de opvolging

der organen bij de plant aldus uitdrukt. Het eerst ver-

toont zich de wortel. Daarop volgt de steng, die bladen

en dikwijls ook steunbladen draagt. Al deze deelen der

bladmaldng, zoo als men zegt, of partes vegetaiionis, strek-

ken daarheen om de bloem te vormen. Deze dient om

door hare gewigtigste deelen, de meeldraden en stampers,

de vrucht te vormen, wier hoofdbes'.anddeel is het zaad,
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welks voornaamste deel, de kicrn, al zoo het einddoel is,

waarnaar de gansche plant streeft. Het eene orgaan ia

alzoo als het ware de voorbereiding van een volgend, en

de organen zijn gewigtiger, naarmate zij, volgens deze be-

schouwingswijze, meer als het doel van den wasdom moe-

ten worden aangemerkt.

Tot nadere bevestiging van de gegrondheid der door

mij in algemeene trekken aangewezene zienswijze, zoude

ik op het voorbeeld kunnen wijzen van die dieren, de

inselctcn bijv., welke eene duidelijke gedacmtewisseling on-

dergaan, en waarbij men de kenmerken der hoofdverdee-

lingen nooit aan het onvolkomene, maar wel aan het ge-

metamorphoseerde dier ontleent ; maar ik wil mij liever alleen

tot het Plantenrijk bepalen en voer dan nog het volgende

ter nadere bevestiging mijner zienswijze aan.

1°. Toen A. L. DE JüssiEU de ware gronden der natuurlijke

rangschikking wilde opsporen, trachtte hij die af te leiden

uit zeven algemeen aangenomene natuurlijke afdeelingen: de

Grassen, Lelieachtigen, Lipbloemen, Zamengestelden, Sc/ierm-

bloemen. Kruisbloemen en Peulvruchten. Hij bevond, dat

al de planten, behoorende tot ijL-ne dezer familiën overeen-

kwamen in de eerste plaats in den bouw der kiem, daarna

in den bouw van het overige deel des zaads en eindelijk

in de inplanting der meeldraden *), welke drie kenmerken

hij legde tot grondslag zijner verdeeling, zoodat hij, hoe-

wel door eene andere wijze van redeneering, tot eene ge-

lijksoortige uitkomst kwam, als die, welke wij uit de ge-

daantewisseling hebben afgeleid.

2". In al de bestgelukte proefnemingen tot het vinden

eener goede en natuurlijke rangschikking, hetzij die ' van

één beredeneerd beginsel, hetzij van eenvoudige waarneming

van uitwendige overeenkomst en verschil der natuurlijke

*) Zie 4DK, DE JÜSSIEU, Botanique, pag. 523— 524.
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plantengroepen uitgingen, vindt uien meest altoos de meest

gemetamorplioseerde deelen, Moem, vrucht en zaad op den

voorgrond gesteld *).

3°. De gedaantewisseling is niet tot de uitwendig zigt-

bare organen beperkt. Ook de elementaire deelen, waaruit

die organen zijn zamengesteld, vertoouen eene, thans vrij

algemeen aangenomene, metamorphose van de gewone cellen

tot de verlengde en andere soorten van cellen, tot de vaten

en van deze weder tot de verschillende soorten van vaten.

Wanneer men die elementaire deelen : cellen, vaten enz.

mede als hulpmiddelen tot onderkenning van de eene af-

deeling van gewassen van de andere wil aanwenden, zal

men hiertoe niet gebruiken de gewone cellen, welke op den

laagsteu trap der gedaantewisseling staan en aan alle plan-

ten gemeen zijn, maar de overige soorten van cellen en

vooral de meer gemetamorphoseerde deelen, de vaten. Zoo

komt de groote klasse der Acotyledoneae met die der Cel-

lulares overeen, en worden de Mono- en Dicotyledoneae te

zamen onder de Vasculares gerekend. Deze wijze van in-

deeling bevestigt alzoo het door mij opgegeven gewigt der

Mem, als einddoel aller metamorphosen. Wanneer men het

secundair hout, met gestippelde vaten, volgens dasse.n t)>

aanneemt als meer gemetamorphoseerd dan het primair hout,

dat meer uit gewone, afrolbare spiraalvaten bestaat, dan

duidt dit laatste eenen hoogeren trap van ontwikkeling

*) »OnLodoxi Systemalici c fnictiücatiouis vcro fuiidamonlo Me-

thodum desumserunt-" Linsaeus, Phii Bot. J 26. Zie verder § 54

volg. — Naturalem metbodum iu cotyledonibus. calyce, sexu aliisque

KOTENCS pulclire, UALLEKüs erudite, wacuendokfius graece quacsi-

verunt. L. Phil. Bot. § SS.— Ve Florae Leidensis Proilromus echter van

TAN EOTEN, dour LINNAEDS liier aangehaald, fchijnt niet door van

KOIEN, maar door linnaeüs zelven geschreven te zijn.

f) Tijdschrifl voor Natuurlijke Geschiedenis en Physioloijie, Deel

Xn, bl. 51— 76.
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aan, en inderdaad komt het voornamelijk voor bij de Di-

cotyledonen, minder bij de Monocotyledonen, welke eenen

geheel anderen inwendigen bouw van den stam vertoonen.

De door de veelheid der cotyledonen, het naakte des zaads

en vele andere eigenaardige kenmerken zoo bijzonder ge-

kenschetste Coniferae hebben ook eene geheel andere za-

menstelling van hout, alleen uit gestippelde, geheel ge-

metamorphoseerde, cellen bestaande.

Welligt, dat dit denkbeeld van de gedaantewisseling der

elementaire deelen der plant in hunne opvolgende vorms-

veranderingen, een onderwerp, dat ik op dit oogenblik niet

kan ontwikkelen, nog nader tot belangrijke gevolgtrekkin-

gen, in den geest van het door mij behandelde onderwerp,

zoude kunnen leiden. Thans zij deze enkele aanduiding

genoegzaam.

4'. Door loutere metamorphose ontstaan vele nieuwe

oro-anen. In de hoogere plantenvormen is dan ook een

grooter aantal organen, dan in de lagere. Hetgeen aan

allen gemeen is kan geen onderscheidingskenmerk ople-

veren, maar wel hetgeen slechts aan een gedeelte der plan-

ten eigen is. Naarmate dus de metamorphose in deze of

die rigting voortgaat, ontstaan deze of die groepen of groote

afdeelingen in het Plantenrijk. Hier komt bij, dat niet

alleen het getal deelen vermeerdert, maar bij voortgaande

metamorphose hieruit ook een nieuw en, als wij het met

omzigtigheid aanwenden, zeer geioirjtig kenmerk ontstaat,

de inplanting namelijk of de insertie. De plaats, waar

eenig deel gevonden wordt, dat is de insertie, kenmerkt

zijne natuur veel meer dan zijne uitwendige gedaante *).

Dit kenteeken der inplanting moet met omzigtigheid aan-

gewend worden; omdat, door zamengroeijing bijv. der Mm-

*) AüG. DE SAINT-UILAIEE. Morpholoffk végétale. Paris 1841, p.

77.5— 77G-
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draden {fUamenta) met do corolla, de meeldradeii op de

coroUa kunnen scliijncn ingeplant te zijn, hoewel zij in-

derdaad op het receptacidiim vastgehecht zijn. Bij voort-

gaande metamorphose ontstaan uit deze insertie meer eigen-

aardige kenmerken. Do Mk kan alleen op het recepiacu-

Imn, de meer gemetamorphoseerde hlocmh-oon zoowel op

het receptaculum als op het gynoplwrum en op den helk

zelven, dus op o plaatsen, vastgehecht zijn ; de meeldraden

op het recep>laculum, het gi/nophorum, den kelk en de hloem-

kroon, dus op 4 plaatsen, waaruit een grooter aantal ge-

•wigtige kenteekenen bij de meest gemetamorphoseerde dec-

len onstaat.

5°. De meest gemetamorphoseerde deelen, bloemen en

ware zaden ('>emina}, zijn alleen eigen aan de volkomener,

cotyledonische of van eene ware kiem {embryon) in het zaad

voorziene planten ; waaruit dus ook al wederom het gewigt

van gemetamorphoseerde deelen blijkt.

6'. Eindelijk zoude men het opgegeven denkbeeld ook

meer of min op de vervorming der plantenstofi'eu, in eenen

scheikundigen zin genomen, kunnen toepassen. Bij de

minder volkomene anorganische zelfstandigheden vindt men

meest binaire, bij de planten meer ternaire, bij de dieren

meer quaternaire of nog meer zamengestelde verbindingen.

Maar bij de planten komen toch ook reeds quaternaire

verbindingen voor, althans bij de volkomener planten. Som-

migen nemen bij die scheikundig zoogenoemde stolien ook

eene metamorphose aan, waarbij uit meer eenvoudige, meer

en meer zamengestelde ligchamen geboren worden. Ik opper

dit denkbeeld slechts, zonder het uit te werken of voor

in allen opzigte zeker to willen uitgeven, doch ook hier

zoude bij naauwkeurig onderzoek waarschijnlijk blijken,

dat die stofl'en, welke de meeste veranderingen hebben on-

dergaan, ook tot de meest kenmerkende behooren.

Ook dit onderwerp zoude eene nadere uiteenzetting ver-
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eisclien. Ik voer het alleen aan, om ook van die zijde mijn

hoofddenkbeeld, als met de algemeene orde van zaken in

het organisch rijk zamenhangeude en derhalve als niet zoo

geheel vreemd, als dit in den eersten opslag scheen, aan

te bevelen.

Ik hoop met het een en ander genoeg gezegd te heb-

ben, om het door mij uitgesproken denkbeeld, dat de ge-

daantewisseling der plantendeelen een der meest weten-

schajipelijke grondslagen der natuurlijke rangschikking in

het Plantenrijk is, als een niet te verwerpen leiddraad bij

de ordening der natuurlijke familiën te doen kennen. Bij

de overgroote verscheidenheid en afwisseling, welke er in

alle organische voorwerpen en verschijnselen worden op-

gemerkt, zal het wel moeijelijk zijn, dien leiddraad altoos

ter hand te houden, maar ik vertrouw evenwel, dat hij

ons op menige duistere plaats in onzen weg de juiste rig-

ting zal aanwijzen, en dit wel des te duidelijker, naarmate

het thans ontwikkeld denkbeeld meer en meer in al zijne

wetenschappelijke bijzonderheden uitgewerkt zijn zal.
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Tegenwoordig, de Heeren: j. van geuns, r. darting,

F. DOZY, D. J. STORM BUVSIMG, J. P. DELPRAT, C. J. GLAVIMAiNS,

F. t. STAIHKART, J. VAN DER HOEVEN, i. G. S. VAN RREDA,

l. J. A. VAN DER KUN, W.VROLIK, P. J. J. DE FREMERY, G. VROI.IK,

H. SCULEGEL, R. VAN REES, R. I-OnATTO, F. A. W. MIQUEI,,

G.E.TOORIlELMSCnNEEVOOGT, J. L. C.SCIIROEDER VAN DER KOLK,

W. C. II. STARING, F. C. DONDERS.

Na opening der vergadering leest de Voorzitter de beide

brieven, waarin het overlijden wordt verkondigd van de

H.H. c. G. c. KEiiiiWARDT, rustend — en a. s. hueb, buiten-

gewoon lid der Akademie. — Hij zegt, vóór den aanvang

der werkzaamheden, eenige oogenbliickeu te willen wijden

aan het leedgevoel, waarmede de Akaderaie twee zitplaatsen

ledig ziet in de rij harer leden, en doet zulks in de vol-

gende bewoording: //Met den dood van REiNWAnnx, dien

//wij alle, als geleerde en natuuroiiderzoeker zoo hoog

//schatten, die niet minder onder onze landgcnooten dan

// bij vreemden geëerd werd, telt Nederland eenen met regt

//beroemden naam onder zijne levende geleerden minder.

//Zoo zeer wij het als een voorregt mogen erkennen, dat

//hij tot op hoogen leeftijd gespaard werd, zoo is het toeh

//niet zonder diep leedwezen, dat wij hem van onze zijde

//zien weggenomen.

//In den leeftijd, waarop de Hoogeschool, waaraan liij
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* verbonden was en de studie der sterrekunde nog een

//rijken oogst van zijnen arbeid mogt hopen, overleed

//RüEB. Voorzeker, het is niet zonder weemoed, dut wij

//terugzien op dien werkkring, waaraan hij zoo plotseling

//ontviel. Het is thans niet de gelegenheid aan de ver-

// diensten dier leden hulde te brengen ; maar ik vertrouw,

//dat gij niet minder dan ik behoefte gevoeldet, eer wij

ff de taak onzer vergadering gingen opvatten, de ontsla-

// penen, al was het ook met een enkel woord, te her-

// denken."

Op voorstel van den Voorzitter wordt besloten het

leedwezen der Akademie in brieven van rouwbeklag aan

Mevrouwen reinwardt en rueb te openbaren.

Wordt gelezen, goedgekeurd en vastgesteld het Proces-

Verbaal der gewone vergadering van den 25s'en Februarij j.1.

Worden gelezen brieven van de H. H. J. w. erjierins (Gro-

ningen 23 Februarij jl.), g. a. van kerkwijck (Vlissingen

16 Maart jl.), g. simons (Delft 24 Maart jl.), j. c. ruk
('sHage 24 Maart jl ), waarin de drie eersten zich, we-

gens ambtspligten en opgekomen ongesteldheid, over Let

niet vervullen hunner spreekbeurt op heden, verontschul-

digen, en de Heer rijk, wegens zijne gevorderde aanwe-

zigheid te 's Gravenhage, voor het niet bijwonen dezer

vergadering, verschooning vraagt. — Aangenomen voor

berigt met aanbeveling voor latere vervulling der spreek-

beurten.

Gelezen brief van den Heer d. bierens de haan (De-

venter 10 Maart 1854) waarmede een verbeterd afschrift

der aangeboden Verhandeling onder den titel van Noie
enz. wordt overgelegd, met de toezegging dat de geheele

arbeid omtrent de tafels van bepaalde integralen der Aka-

VERSLAGEX EX MF.DEDEELINOEX. CEEL II. 6
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demie zal worden gc/'.oiiden, zoodra de schrijver daarmede

zoo verre zal gevorderd zijn. — Aangenomen voor berigt.

Gelezen brief van den Heer v. s. m. van den willigeiN

(Deventer 27 Pebruarij 1854), waarmede voor de Versla-

gen en Mededeelinpen een betoog wordt aangeboden Over

eene optische illusie, waarbij het relief van het beschouwde

voorwerp wordt omgekeerd. — Het wordt in handen ge-

steld der Commissie van redactie.

De Secretaris berigt, dat de in de jongste vergadering

aangeboden Verhandelingen van de H.H. kaiser, van hall

en SCHLEGEL door de Commissie van redactie der Verslagen

en Mededeelingen zijn aangenomen en ter perse gebragt

zullen worden.

Gelezen brieven van den Minister van Binnenlandsche

Zaken ('sGravenhage 28 Februarij 1854 en 2 Maart

1854); den Minister van Buitenlandsche Zalen ('sGra-

venhage 14 Maart 1854); w. H. smyth, /om^n Secretary

of the royal Society (London 25 Pebruarij 1854) ; J rosenthal,

Zweite Secretar der physicalisch-medicinische Gesellschaft

(Wurzburg 15 Pebruarij 1854); budge. Secretaris van het

JVaturhistorische Verein der Preussische Rheinlande und

Westphalen {Bonn 16 Februarij 1854); braumuller, iJuc/j-

hiindler des K. K. Ho/es und der K Akadcmie der Wis-

senschaften (Wien 28 December 1853 en 28 Januarij

1854); BADON GBYBEN (Breda 23 Maart 1854); j. d. andrews

(Washington), allen strekkende ten geleide van boekge-

schenken. — Wordt tot plaatsing in de bibliotheek en tot

schriftelijke dankzegging besloten.

De beraadslaging wordt geopend over de in de jongste

vergadering gehouden voordragt van den Heer schlegel,

onder den titel van Ook een woordje over den Dodo {Didus



( 83 )

ineptus linn.). — De Heer w. vholik stelt tegenover het

ongunstig oordeel van den Heer schlegel over de afbeel-

dingen van het Eritsche Museum en van de Galerij te

's Graven hage, de aanprijzing, geschied door R. owen en

STBICKLAND, en zegt geene reden te weten, waarom de af-

beelding van eenen vogel, welken niemand der thans leven-

de naturalisten gezien heeft, onjuist moet heeten; terwijl

al de overige op dezelfde schilderijen voorkomende dieren,

welke men met de thans nog levende kan vergelijken,

naar het oordeel van zoo bevoegde regters, den lof van

groote naauwkeurigheid verdienen. Naar zijn inzien ont-

breekt voor den Dodo de maatstaf der beoordeeling, en

acht hij daarom elk daartoe onbevoegd. De Heer schlegel

meent in het bekende afgietsel van het hoofd van het

Ashmolean Museum te Oxford den grondslag te vinden

eener door hem verbeterde afbeelding, waartoe hij ook

voor de proportiën deed dienen het afgietsel van de

poot uit dezelfde verzameling. De Heer vrolik meent, dat

als men zich verzet tegen oudere afbeeldingen, die ver-

moedelijk naar de natuur werden ontworpen, men niet

geregtigd is daar tegenover diegenen te stellen, welke meer

de phantasie dan eene objective beschouwing tot grond-

slag hebben. Door medegebragte voorwerpen en door de

afbeeldingen van het prachtwerk van strickland en melville

licht hij zijne meening nader toe. Wat nu verder de stel-

ling betreft, dat de Dodo tot de Struisachtige vogels zoude

behooren, doet de Heer vrolik opmerken, dat zij niet

nieuw is, maar in het begin dezer eeuw reeds door blu-

MENBACH werd voorgedragen. Hij acht haar echter minder

juist. Zoo lang wij de beenige zamenstelling der voorste

ledematen en het borstbeen niet kennen, is, naar de mee-

ning van den spreker, het onmogelijk te bepalen of de

Dodo het maaksel der Struisachtige vogels heeft. Hebben

de anatomische kenmerken eenige waarde, dan kunnen zij

6»
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voor dezen vogel slechts gevonden worden in de eenige

deelen, welke wij vau hem bezitten, zijnde het beenige

hnofd en de poot. Hij rigt bepaaldelijk de aandacht der

Vergadering op de poot, en door verwijzing op de afbeel-

dingen van het werk van strickland en melville, ont-

wikkelt hij de gronden, waarop de overeenkomst met de

beenige onderste extremiteit der duiven berust. Ten slotte

meent hij vooral in de aanwezigheid van den achterteen,

waarvan onder de Struisachtige vogels bij den Apteryx

alleen een rudiment aanwezig is, eenen grond te vinden

ter verdediging van de stellingvan strickland en jielville.

Is echter de zienswijze van den Heer schlegel juist, en

zijn al deze anatomische bewijsstukken van onwaarde,

dan ontbreken, naar zijne meening, ook alle grondslagen

van classificatie, en ware het voorzigtiger zich niet verder

over de plaatsing van den Dodo in het zoölogisch stelsel

te verklaren.

De Heer J. van der hoeven, daarop het woord erlan-

gende, zegt dat de stelling omtrent de plaatsing van den

Dodo onder de Struisachtige vogels niet nieuw is : hij

zelf heeft haar in de eerste uitgaaf van zijn Handboek

der Dierkunde voorgedragen. De vraag is echter niet of

zij nieuw of oud, dan wel of zij waar is. Spreker houdt

haar nu voor onwaar. Hij betreurt, door in de vorige

vergadering niet tegenwoordig geweest te zijn, de voor-

drast van den Heer schlegel slechts te kennen door het

uittreksel daarvan in het proces-verbaal. Hem zijn der-

halve de geographische gronden onbekend, door den Heer

SCHLEGEL aangevoerd. Wat echter de ontleedkundige be-

treft, moet hij zich voor alsnog bij den vorigen spreker

voegen, en de stelling van beinhardt, strickland en

MELVILLE aannemen, dat de Dodo met de Duiven verwant

is. Deze stelling steunt op osteologische gronden, ook

aan den schedel ontleend. Wil men haar bestrijden of er
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eene andere voor in de plaats stellen, dan moet zulks,

zijns oordeels, vooral op soortgelijke gronden, uit verge-

lijking van den schedel voornamelijk, geschieden. De

strijd moet op hetzelfde terrein en met dezelfde wapens

gevoerd worden. Ook rigt hij daarbij de aandacht op

den door gould ontdekten Didunculus strigirosiris, waar-

van het bestaan, de gedaante en het maaksel, de verwant-

schap eindelijk met de Duiven hem zeer voor het gevoe-

len van STRICKLAND en melville schijnen te pleiten, dat ook

de Dodo eene duif zoude wezen. Hij doet daarbij uitko-

men dat de groep der Struisachtige vogels vrij onbepaald

is, doch hecht eenige waarde aan den achterteen van den

Dodo, vermits deze bij al de Struisachtige vogels ont-

breekt, uitgezonderd bij den Apteryx, waar die zeer on-

volkomen is en meer het voorkomen van eene spoor heeft.

De Heer schlegel beantwoordt de beide sprekers. Hij

ontkent niet dat zijne stelling niet nieuw is ; hij gaf ook

dit in zijne verhandeling op, maar hij meent de eerste te

wezen die haar op wetenschappelijke gronden deed rusten.

Ten dien opzigte komt hij vooral op tegen de opvatting

van den Heer vrolik, dat de afbeelding, welke hij in de

jongste vergadering voordroeg, als uit de lucht gegrepen

of eene schepping zijner phantasie zoude wezen. Hij be-

zigde daartoe objective grondslagen, zijnde de hier nu

door den Heer vrolik ter tafel gebragte schedel en

poot met de vroegere afbeeldingen. Hij begrijpt niet,

welke verandering het meer dan eene eeuw bewaard blij-

ven van den schedel op zijnen vorm heeft kunnen uit-

oefenen: op het been toch kan de tijd, noch de wijze

van bewaring eenigen invloed hebben uitgeoefend. De

hoornige schede van de bovenkaak moet toch in omtrek-

overeenkomen met het been, waar rondom zij als het ware

wordt afgegoten, en zulks is niet het geval in de afbeel-

dingen van R. SAVART. Voorts herhaalt hij hetgeen vroeger
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door hem gezegd werd omtrent de disproportie tusschen

kop, pooten en ligchaara in de bekende afbeeldingen, en

treedt in l)reede uiteenzetting van al hetgeen omtrent de

plaatsing van den staart, omtrent de vleugels en de geo-

graphische verspreiding tot steun zijner meening reeds

in de jongste vergadering werd aangevoerd. Hij traclit

voorts door schetsen op het bord aan de bewijsgronden

van STRicKLAND en melville voor de verwantschap van

den Dodo met de Duiven, geput uit den vorm van enkele

beenderen van schedel en poot, hunne kracht te ontne-

men. Al hetgeen door de beide sprekers tegen zijne mee-

ning werd aangevoerd, bragt hem niet aan het wankelen ;

integendeel hij vond daarin steun voor zijne overtuiging,

en neemt niets terug van hetgeen daaromtrent door hem

werd verkondigd. De anatomische overeenkomst van den

schedel en de poot met die der Duiven heeft naar zijn

inzien geene waarde, daar zij op de groote gelijkvormig-

heid van maaksel bij de vogels berust, en zij nagenoeg

bij allen gelijk zijn. Evenmin hecht hij eenige waarde

aan de aanwezigheid van den achterteen bij den Dodo.

De afwisseling in het getal teenen in de groep der Struis-

achtige vogels schijnt hem toe aan te toonen, dat dit

kenmerk van zeer ondergeschikt belang is, en dat niets

ons belet om de mogelijkheid aan te nemen, dat er een

Struisachtige vogel besta met eenen achterteen, waarvan

ook reeds een rudiment aanwezig is bij den Apteryx.

De Heer vrolik antwoordt, dat hij ongaarne de wisse-

ling van gedachten daarover langer zoude rekken ; dat

hij van meening blijft, dat men uit eenen schedel, waarop

de huid blijkbaar is vastgedroogd, en waarvan de hoornige

schede der bovenkaak verloren ging, niet wel kan beslui-

ten tot den vorm, welken hij in het levende dier mag

bezeten hebben ; dat de geheele kwestie intusschen eenc

zaak is van subjective opvatting, welke hij in elk gaarne
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eerbiedigt, maar daaromtrent ook voor zich zelven vrijheid

verlangt, en derhalve zoo lang de anatomische kenmerken,

bij het eventueel vinden van meerdere overblijfselen, hem

niet het tegenovergestelde leeren, den Dodo zal blijven

houden voor het meest met de Duiven verwant.

Hiermede worden de discussiën over dit onderwerp door

den Voorzitter gesloten.

De Heer donders leest in eigen naam en in dien van

den Heer halbertsma een verslag voor op de door den

Heer schroeder van der kolk aangeboden Verhandeling,

onder den titel van Anatomisch physiologisch onderzoek

van het fijnere zamenstel en de werking van het rugge-

merg. Na de verdiensten van dezen arbeid en de belang-

rijkheid van het onderzoek in korte trekken uiteengezet

te hebben, komen de verslaggevers tot het besluit, dat

genoemde Verhandeling, onder dankzegging aan den schrij-

ver, in de werken der Akademie verdient opgenomen te

worden, waaraan zij ongetwijfeld tot sieraad zal strekken.

Ten slotte stippen zij kortelijk een paar aanmerkingen

aan van algemeenen aard, waarvan de eerste de wensche-

lijkheyl geldt eener meer strenge scheiding van het anato-

misch en physiologisch gedeelte der Verhandeling, en de

tweede op de noodzakelijkheid wijst eener scherpe onder-

scheiding tusschen bewezen waarheid en hypothese. Beide

deze bedenkingen worden nader toegelicht, onder bijvoe-

ging dat de verslaggevers haar van ondergeschikte betee-

kenis achten, en ze eerder willen doen strekken om

beter te laten uitkomen, hoe weinig zij vonden aan te

merken, dan om aan de waarde van den arbeid in het

minst afbreuk te doen.

De Heer schroeder van der kolk, daarop het woord

erlangende, zegt den HH. Verslaggevers dank voor hun

gunstig oordeel, en noemt zich gaarne bereid om de hem
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zeer aangeuame aanmerkingen ter harte te nemen, zoo (ie

Akademie zicli met de conclusiën van het verslag ver-

eenigt. De Vergadering daarop gehoord, verklaart zich

hiermede te vereenigen ; waardoor tot het opnemen dezer

Verhandeling in de werken der Akademie, en tot mededee-

ling van het verslag aan den Schrijver wordt besloten.

De Heer stamkart leest in eigen naam en in dien van

de HH. KAïsER en van rees een verslag voor op de in

hunne handen gestelde Verhandeling van den HeerouDEMANS

onder den titel M^moire sur Vorbite de la Comète périodique,

découverte par m, d'arrest, Ie 27 Juin 1851. — Naar

het eenstemmig gevoelen der Verslaggevers is de arbeid

van den inzender een waar model van naauwgezet sterre-

kundig onderzoek, waarin kennis, scherpzinnigheid en

vaardigheid zioh ten duidelijkste openbaren ; weshalve bij

hen geen de minste twijfel bestaat, om haar der plaatsing

iu de werken der Akademie overwaardig te keuren. De

Vergadering vereenigt zich met deze conclusie.

De Heer miquel draagt in eigen naam en in dien van

den Heer hartig verslag voor op de door den Heer dozt

aangeboden Verhandeling Bijdrage tot een anatomisch en

phytographisch onderzoek der Sphagnaceae . Na een kort

berigt omtrent den inhoud dezer Verhandeling en omtrent

de waarde van het door den schrijver bewerkt onderzoek

dezer groep van planten, stellen de verslaggevers het

opnemen dezer Bijdrage voor in de Verhandelingen der

Akademie, waaraan zij eenige bedenkingen toevoegen, welke

zij aan het oordeel des schrijvers weuschen te onderwer-

pen, eu ten slotte met eenigen aandrang voorstellen, dat

weggelaten worde de epiloog over het al of niet nuttige

van dergelijke nasporingen voor den Staat, en het ver-

ontschuldigende betoog van den schrijver over dergelijke
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studie, die geeiie oiimiddelijke toepassing op de stofTelijke

belangen der maatschappij heeft, als ook de vergelijking

der Bryologie met de Chimie. In ons verlicht tijdvak is,

naar de meening der verslaggevers, dergelijke verontschul-

diging overbodig, en de zittingen der Akademie zelve

bewijzen genoegzaam, dat 'sLands Bestuur de wetenschap

niet beoordeelt en niet waardeert naar het voordeel en naar

de winst, welke zij afwerpt.

De Heer dozy, daarop het woord erlangende, zegt den

H.H. verslaggevers dank voor de belangstelling aan zijnen

arbeid betoond. Hij zal dezen gaarne in verband met de

hierop gemaakte aanmerkingen herzien, zoo althans de

Akademie de conclusiën van het Verslag aanneemt.

De Vergadering, hierop gehoord, verklaart zich met de

conclusiën te vereenigreu.

De heer p. j. j. de fbemery draagt, ter vervulling zijner

spreekbeurt, eenige mededeelingen voor, over eenen schedel,

opgedolven in de nabijheid van Domburg op het eiland

Walcheren in Zeeland, welke hij toelicht door daartoe

medegebragte voorwerpen. Zij worden door hem ter plaat-

sing aangeboden in de Verslagen en Mededeelingen, en aldus

in handen gesteld van de Commissie van redactie.

De Heer w. vrolik leest een door hem zamengesteld

levensberigt van dominiqüe francois arago, buitenlandsch

lid der Akademie. Hij biedt het ter plaatsing aan in de

Vtfrslagen en Mededeelingen, weshalve het in handen wordt

gesteld der Commissie van redactie.

Niemand heeft iets verder voor te stellen, en de ver-

gadering wordt gesloten.
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UEtt IN IIE MAAND MAART 1S54 DOOR DE

KONINKLIJKE AKAUEMIE VAN WETENSCHAPPEN ONTVANGEN

BOEKGESCUENKEN.

NEDERLAND.

G. P. P. GROSUANS, Historisch verslag over de Geneeskuii-

kuudige School te Rotterdam, uitgebragt in eene open-

bare Eedevoering bij de plegtige viering van haar vijf-

en-twintigjarig bestaan. Rotterdam 1853. 8'.

Répertoire de Cartes, publié par l'Institut Royal des In-

génieurs Neêrlandais. Première Livraison, la Haye

185-i. 8'.

Register der Peilingen, behoorende tot de kaart der rivier

de Boven-Maas, van beneden Visé tot Woudrichem.

Eer.ste gedeelte van beneden Visé tot Venlo. 1853. fol.

Nederlandscli Weekblad voor geneeskundigen. Vierde jaar-

gang, Afl. Januarij en Pebruarij. Amsterdam 1854. 8".

c. VELSEN. Rivierkundige verhandeling. Amsterdam 1749. 4".

j. BOSSCHA JR. Dissertatio physica Inauguralis de Galva-

nometro Difïerentiali. Leiden 1854. 8\

j. VAN DER HOEVEN. WoordeD, uitgesproken bij het graf

van den Hoogleeraar c. g. c. REtNWARDT op den Uden

Maart 1851. 8'.
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Natuurkuudig Tijdschrift voor Nederlandsch Indiê. D. V.—
Nieuwe Serie. D. II. All, 1, IT, III en IV. Batavia

1853. 8^

Inhoud:

s. H. DE LANGE. Vcrslag der reis van de geographische ingenieurs

8. H. DE LANGE en G. A. DE LANGE Tan Batavia naar de residentie

Menado en terug, van 23 Januarij 1852 tot 20 Maart 1S53.

p. RLEEK.EB. Bijdrage tot de kennis der Ichthyologische Fauna van

Solor.

p. F. H. FROMBEKG. Bijzonderheden omtrent de soikerknltuur op Java

naar statistische opgaven.

p. BLEEKER. Vicrdc bijdrage tot de kennis der Ichthyologische Fauna
van Celebes.

Nalezingen op de Ichthyologische Fauna van het eiland

Banka.
'p. j. MAiEE. Scheikundig onderzoek van Java-rijst.

T. ARRiëKS. Meteorologische waarnemingen, gedaan op eene reis van

Nederland naar Java, van 1 Augustus tot 15 November 1851, met

het schip Java, gezagvoerder l. tuk.

Over den Aneroïde barometer.

j. H. CROOCKEWiT HZ. Scheikundig ouderzoek van iJzcrerts, voorkomcnde
in de adsistent-residentie Krawang.

H. TON GAFFRON. Mcdedeeling aangaande den ijzererts, gevonden ten

noorden van Kampong Tamhaga in Tanalant (z. o. kust van Borneo).

p. BLEEKER. Dcrdc bijdrage tot de kennis der Ichthyologische Fauna
van Ceram.

Verslag van de vergadering der Natuurkundige Vereeniging in Neder-

landsch Indic, gebonden den Qden November 1853 in het gebouw der

Bataviasche Tentoonstelling.

p. F, H. FROMEERG. Schcikundig onderzoek van den wortel der Kassave-

plant van Java, in verband met zijne voedselwaarde en knltunr.

p. BLEEKER. Vierde bijdrage tot de kennis der Ichthyologische Fauna
van Amboina.

p. j. MAiER. Onderzoek naar steenkolen in de nabijheid der Meeuwen-
baai (zuidwesthoek van Java).

Berigten van verschillenden aard.

Aardbevingen in de residentie Cheribon.

ter Sumatra's "Westkust.

op Banda.

te Menado.
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v. T. H. KROMBiiUo. Dc niagiiccr, een raidilel urn op lianden zijnde aaril-

bcviufien te voorspellen.

Geselleuken.

Pcrsonalien.

p. BLEEKER. Overzigt der Geschiedenis van het Bataviaasch

Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, van ] 778—
185.3. Batavia 1853. 4'.

Derde bijdrage tot de kennis der Ichthyolo-

gische Fauna van Ceram. 8°.

Vierde bijdrage tot de keunis der Ichthyolo-

gische Fauna van Amboina. 8°.

Verslag van de vergadering der Natuurkundige Vereeni-

ging in Nederlandsch Indië, gehouden den 9''"" No-

vember 1853. Batavia 1853. S''.

GROOT-BRITTANJE.

Philosophical Transactions of the Royal Society of Londen.

1853. Vol. 143. Part. III. London 1853. 4^

Contents:

JOHN wELSii. An aeeount of Meteorological Observations in foor

Balloon-aseents, made undei' the direetion of the New Observatory

Coramittee of the British Association for the Advancement of Seience.

j. LOCivHART CLARici:. On cerfain functions of the Spinal Chord, with

further investigations into its straeture.

w. THOMSON and J. p, joule. On the thermal cffeets of Fluids in

Motion.

G. JAMES ALLMAN. On the Anatomy and Physiology of Cordylophora,

a contribution to our knowledge of the Tubularian Zoöphytcs.

G. G. STOKES. On the Change of Refrangibility of Light. N". 11.

j. c. ADAMS. On the Secular Variation of the Moon's mean motion.

j j. siLVESTEii. On a theory of the Synygetic relations of two rational

intégral fimctions, comprising an application to the theory of stdum's

functions, and that of the greatest Algehraical Common Measure.

EDWARD SABINE. The -* Bakerian lecture on the iiifluence of the Moon
on the Magnetie Declination at Toronto, St. Holena and Hobartown.

The Eoyal Society. 30 November 1853. 4'.

Proceedings of the Eoyal Society. Vol. VI. N^ 99, 101.8'.
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Address and Report of the Astronomer Royal. Greenwicli

1853. 4'.

Address of the R. H. the Earl Rosse, at the Anniversary

Meeting of the Royal Society on November 30, 1853.

Londou 1833. 8°.

Annual Report of the Registrar-General of Births, Deaths,

aud Marriages in England. Tenth, Eleventh, Twelfth

Report. London 1847—1849. 8'.

Astronomical Observations made at the observatory of

Cambridge. Vol. XVII for the years 1846—1848.

Cambridge 1834. 4'.

Report of the Comraissioners of Health in Ireland on the

Epidemies of 1846 to 1850. Dublin 1852. 8'.

DUITSCHLAND

Denkschrifteu der Kaiserlichen Akademie der Wissen-

schaften (Math-Naturwissenschaftliche Classe). Band VI.

Wien 1854. 4".

Inbalt .-

Evsie Abtheiiung.
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DOMINiaUE FRANGOIS ARA60,
ffuüenlandsch Lid der Akademie.

W. V R O L I K

,

Secretaris der Akademie.

TOORGEDEiGES IN DE GEWONE TERGADEBINQ TAN DEN 25sten MAART 1854.

In eenen tijd, bewogen als de onze, is een onbevangen

en onpartijdig oordeel moeijelijk en zeldzaam. Die wars

is van de staatsberoering, door menschelijke hartstogt

en eerzucht, onder schoonsohijnende leuzen teweeg ge-

bragt, laat bij voorkeur en met welgevallen zijn oog rusten

op den geleerde, die, voor de wetenschap en voor haar

alleen levende, hare belangen boven alles behartigt, ja, als

ware hij vreemd aan al wat in het staatkundig strijdperk

voorvalt, ter naauwernood zich daarmede bezig houdt, al-

thans nimmer een werkzaam aandeel daarin neemt, en dan

alleen er zich door getroflen voelt, als zijne nasporingen

op sterrentoren, in scheikundige werkplaats of ontleedzaal

er door belemmerd zouden kunnen worden. Minder wel-

gevallig is hem het beeld van den man, die zich van zijnen

wetenschappelijken werkkring laat aftrekken, en op het

staatkundig tooneel naar eene vermaardheid schijnt te jagen,,

die aldaar zoo ligt in beruchtheid kan ontaarden. — En

toch, M.M. H.H., mogen wij door vooringenomenheid ons

niet tot miskenning laten verleiden. Al achten wij ook

de studiën van den man van wetenschap geene geschikte

voorbereiding tot eene politieke loopbaan, al betreuren wij
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ook du rol, op het staatkundig gebied gespeeld, zoo past

ous toch geene vcroordeeling der drijfveêren, die tot der-

gelijke handeling voerden. Waar zij zuiver waren, mogen

wij afkeuren hetgeen er door teweeg gebragt werd, mogen

wij de schade betreuren, door de wetenschap er bij gele-

den ; maar de bron, waaruit die handelingen voortsproten,

behooren wij te eerbiedigen. Dergelijke gang van denk-

beelden is schier onvermijdelijk, als men zich voorbereidt

om te spreken over den groeten man, wien de Akademie

in den jongsten tijd,j onder hare buitenlandsche leden,

verloor.

Het lidmaatschap aan het tijdelijk Bewind der Fran-

sche Eepubliek' zoude ons zoo ligt de wetenschappelijke

verdiensten van araüo uit het oog kunnen doen verliezen.

Het waren intusschen deze, welke zijnen naam plaatsten

in de rij onzer buitenlandsche leden. Laat ons haar vooral

in helder daglicht stellen, en zoeken wij in den geeste-

lijken aanleg, in de ligchamelijke voorbeschikking, in het

levenslot eindelijk van hem, over wien ik ga spreken, de

gronden voor onpartijdige beschouwing. Gunt mij, dat ik

zulks met U beproeve.

DoMiis'lQUE FRANQOis ARAGo wcrd den 26="=" Februarij

des jaars 1786 in de gemeente Estagel, in het zuiden van

Frankrijk bij de Pyreneën geboren. Zijne eerste kinderlijke

neiging was die, om soldaat te worden. In het na zijnen

dood uitgegeven geschrift, Histoire de ma Jeunesse, verhaalt

hij, hoe men hem met moeite terughield van met de door-

trekkende troepen mede te gaan, en dat hij, zeven jaar

oud, met eene lans een brigadier der Spanjaarden ging

verwonden, toen deze toevallig in het midden van het dorp

verdwaald was.

Later met zijne familie naar Perpignan verhuisd, werd

hij er op school gezonden, alwaar hij zich uitsluitend met

de letterkunde bezig hield, totdat cene toevallige ontmoe-
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ting met een jeugdig officier der genie, en de epauletten

van dezen, naar welke arago met een oog van begeerte

zag, eene andere rigting aan zijnen geest gaven. Het werd

van dat tijdstip af de mathematische studie, waarop hij

zich met de borst ging toeleggen. Ontevreden over het

onderwijs, dat de school hem schonk, giug hij de werken

van LEGENDRE, LACKOix en GARNIER lezcu. De daarin onder-

vonden moeijelijkheid zou hem schier ontmoedigd hebben,

zoo niet een los geworden blad van den papieren omslag

van het werk van garxier hem den raad van d'alembert

had doen lezen, die aan een, even als hij, ontmoedigden

jongeling toeroept : //Allez, monsieur ! allez, et la foi vous

// viendra."

Dit was voor hem een lichtstraal. Een anderhalf jaar

daarna was hij genoeg voorbereid, om zich aan het admissie-

examen voor de polytechnische school te Toulouse te

onderwerpen. Eigenaardig is de zamenspraak tusschen monge

en den proeveling. — De examinator, ontevreden over de

afwijzing, welke hij aan een makker van arago had moeten

doen ondergaan, wilde hem aanvankelijk niet ondervragen,

en deed werkelijk alles wat geschikt mag heeten, om een

jeugdig gemoed te verwarren en verlegen te maken. Ar.\go

eischte op hoogen toon, dat het examen hem wierd afge-

nomen, en onder dergelijk ongunstig vooruitzigt begon

het onderzoek, dat de eerste zegepraal van arago moest

worden. Eene op knorrigen toon gedane vraag lokte bij

arago een antwoord uit, dat een uur duurde. Monge, van

zijn onheusch oordeel teruggekomen, voegde er nog een

paar vragen bij, en nadat AR.4.G0 twee en een half uur voor

het bord gestaan had, verviel monge van het eene uiterste

in het andere, omhelsde den gelukkigen kweekeling, zeg-

gende, dat hij de eerste op de lijst zou staan

Tegen het einde van 1S03 in de polytechnische school

opgenomen, wachtte hem daar iets dergelijks onder legendre.
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Eene disciissiu over zijnen naam en over de vraag, of hij

een Spanjaard was, waaraan arago een einde maakte, door

te zeggen : // Ik verklaar op nieuw, dat ik een rranschmaii

//ben, en dat moet voor u voldoende zijn," was weinig

geschikt, om den onderzoekenden leeraar voor hem in te

nemen. Bij de beantwoording eener vraag, welke het ge-

bruik van dubbele integralen eischte, vroeg legendre hem,

waar hij deze methode had gevonden, en op het ontvangen

antwoord, dat het in een zijner eigene werken was, beschul-

digde hij ARAGO van hem door vleijerij te hebben willen

winnen. Arago verdedigde zich daartegen, door op weten-

schappelijke gronden aan te toonen, dat deze methode veel

helderder en doeltreflender is dan die, waarvan lacboix

zich bediende. Van dat oogenblik af was legendre bevre-

digd, en ook deze proef liep zegepralend voor arago af.

Het krijgen van eenen militairen rang bleef altijd nog

zijn doel, en het was met moeite, dat hij zich na den

dood van mecdain liet overhalen, om in de plaats van

diens zoon, secretaris van het observatoire te Parijs te

worden.

Zeer kort bleef hij in het rustig bezit van deze betrek-

king. Door den Keizer der Pranschen benoemd, om, onder

de leiding van diot, deel te nemen aan de wetenschappe-

lijke zending naar Spanje, begaf hij zich in het begin van

1806 daarheen tot voltooijing der geodesische werkzaam-

heden, welke ons eene betere maatbepaling schonken. Zij

waren eene verlenging tot aan de Balearische eilanden van

de meting van den meridiaanboog, uitgevoerd door delambre

en MECHAIN, tnsschen Duinkerken en Barcelona.

Van dat oogenblik af begon voor arago een leven van

zonderlinge wisseling en vol van vreemdsoortige lotgevallen.

Zijn eerste strijd was met de elementen, welke later door

nog heviger en gevaarlijker met de menschen vervangen

werd.



( 103
)

Ten eiude door driehoekmeting het eiland Yvica met

ile kust van Spanje te verbinden, plaatsten biot en arago

zich op een der hoogste bergen van Catalonië. Menigvuldig

waren de bezwaren, aan dergelijk verblijf, gedurende vele

maanden, verbonden. Met roovers hadden enkele malen de

zonderlingste voorvallen plaats. Tent, toestellen, werktuigen,

alles werd somtijds door den storm weggerukt, en, gelijk

het rapport van biot luidt, onvermoeid was arago bezig

met alles weder op zijne plaats te brengen en te lierstellen,

zonder zich hierdoor ooit van zijne werkzaamheden te laten

aftrekken. In 1807 verliet bidt zijnen medgezel en ging

naar Parijs, om aldaar de berekeningen af te maken.

Arago, in Spanje gebleven, verplaatste zich naar het eiland

Majorka, op den berg Lop de Galazo.

Het was in den aanvang der oproeren, welke den oor-

log van NAPOLEON met Spanje voorafgingen. De signa-

len en vuren, waarmede de wetenschappelijke onderzoe-

kers arago en rodriguez elkander teekenen gaven, werden

door het omringend landvolk voor vijandelijke waar-

schuwingen gehouden. Met de woede, waarvan de oorlog

in Spanje zoo menig ander blijk gaf, rukten de gewa-

pende boeren op arago los, die ter naauwernood den

tijd had, om zijne papieren te redden en zich in het

gewaad van een zijner Spaansche helpers te steken. Aldus

onkenbaar gemaakt, en beveiligd welligt door zijn zuiver

Catalonisch accent en door zijn uitzigt, gelukte het hem

de vlugt naar Palma, de hoofdstad van Majorka, te nemen,

vanwaar hij zich naar Barcelona wilde inschepen. Door de

kwade trouw echter van den kapitein van het schip, dat

de Spaansche regering vroeger ter zijner beschikking had

gesteld, mislukte dit, en was hij genoodzaakt zich in het

kasteel van Belver te doen insluiten. Met levensgevaar

bereikte hij dit, maar was ook aldaar niet veilig. Zijne

bewakers toch werden aanhoudend met aanzoeken, vooral
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van monniken, bestormd, om hem uit te leveren, en zelfs

om hem door vergift te doen sterven. Eindelijk gelukte

het zijnen Spaanschen ambtgenoot, hem met al zijne instru-

menten naar Algiers te doen overbrengen in eene visschers-

schuit, gevoerd door den aan hem gehecht geblevenen

UAMIAN, patroon van het Spaansche schip waarmede hij

vroeger heen en weder ging, en door drie matrozen. Hij

bereikte op dat wrakke vaartuig de haven van Algiers, en

werd aldaar, door de zorg van den Franschen consul in-

gescheept op een Algerijnsch fregat, naar Marseille be-

stemd. Hij was echter niet voorbeschikt, om toen reeds

aldaar den voet aan wal te zetten.

Bijna in het gezigt der Pransche kust werd het fregat,

waarop hij zich bevond, door een Spaanschen kruiser

genomen. Arago, op nieuw gevangene der Spanjaards, werd

gedwongen met zijne medgezellen quarantaine te houden

in eenen molen, waarin hij van zijne tegenwoordigheid

van geest en van zijne koelbloedigheid menig blijk gaf.

Overgebragt in de casematten der forteres Rosas, werd

hij, wegens het gemak, waarmede hij de Spaansche taal

sprak, en wegens zijne spotzucht, waardoor hij aan zijne

bewakers een verhaal terug gaf, den vorigen dag van

anderen ontvangen, de held van een zonderling, doch voor

hem niet ongelukkig voorval. Men hield het er voor, dat

iemand, die zoo veel wist van hetgeen in den omtrok

voorviel, niet wel, gelijk hij voorgaf, een reizend koop-

man kou wezen. Hij moest de zoon zijn van een apothecar,

die zich naar Amerika begaf, en vroeger in den omtrek

van Rosas woonde. Dit vermoeden won aan kracht en

versiering, en eindelijk kwam de nog levende zuster van

dien apothecar haren vermeenden neef omhelzen, die alles

deed, wat hij kon, om haar uit hare dwaling te helpen,

doch vruchteloos. De tante bleef beweren, dat zij hem

herkende, dat zij de reden zijner vermomming doorgronde.
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Maar nu -wilde zij het hem ook aan niets laten ontbreken.

Daaraan had arago een dagelijks smakelijk maal te dan-

ken, in plaats van het zwarte brood der gevangenen.

Het verblijf in de casematten van Eosas werd later

vervangen door dat op eene der pontons van Palamos.

Gelukkig eischte de Dey van Algiers, verwoed over den

hoon zijner vlag aangedaan en over den dood van een

er ingescheepten leeuw, bestemd voor den Keizer van

Frankrijk, de teruggaaf van zijn fregat en van hare be-

manning, als ook schadevergoeding voor den gestorven

leeuw. De togt werd op nieuw naar Marseille aange-

nomen, dat beloofde land voor den moedigen en vurigen

jongeling, dat hij alweder niet zoude bereiken. De gebou-

wen op de heuvels in den omtrek van Marseille waren reeds

zigtbaar, toen een hevige storm het schip van het noorden

naar het zuiden deed wegdrijven. Het landde eindelijk aan

te Bougie, op de kust van Afrika. Arago besloot om met

eenige zijner medgezellen de reis over land naar Algiers

te ondernemen. Van al, wat hij in dit avontuurlijk ge-

deelte zijns levens ondernam, was deze togt wel de ge-

vaarlijkste. In Algiers aangekomen, had hij moeite, aan

anderen te doen gelooven, dat hij haar werkelijk, alleen

onder het geleide van eenen marabout ten uitvoer had

gebragt. Om zijn leven te redden was hij zelfs eenmaal

genoodzaakt geweest, het gebed der Muzelmannen na te

bootsen. Hij zelf noemt haar eene onvoorzigtigheid, welke

hij voor geen millioen zoude willen herhalen. Gedurende

zijne afwezigheid had de Caid van Bougie door eene der

reten van de kisten waarin zijne instrumenten op het

schip werden bewaard, waarmede hij te Bougie geland

was, sequinen meenen te zien. De kisten werden daarom

over zee naar Algiers overgebragt, en zoo kwam arago

weder in het bezit van zijne geliefde instrumenten. Hij

was in Algiers gedurende vele maanden de gast van den

Pranschen Consul dubois thainville, en werd een oogen-
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blik, ten gevolge vau eeiio kortstondige oorlogsverldaring

van den Dey van Algiers aan de Fransche regering, met

het gevaar bedreigd van als galeislaaf beschouwd te zul-

len worden. Eindelijk werd hem vergund zich in te sche-

pen in een vaartuig, waarmede ook de Fransche Consul

met zijne familie vertrok. liet was den 21^*"^" Junij 1809.

De ontmoeting met een Engelsch fregat bragt voor een

oogenblik den schijn van nieuw gevaar te weeg. AlsAcn

ontkwam dit echter, en mogt den 2'''^" Julij 1809 einde-

lijk te Marseille den voet aan wal zetten. Men achtte

zich zoo zeker van zijnen dood, dat een groot wiskun-

dige aan het bureau de longitudes had voorgesteld, niet

meer aan den gemagtigde van arago zijne jaarwedde te

doen uitbetalen. De eerste brief, waarmede men hem uit

Parijs gelukwenschte met zijne redding uit zoo veel ge-

vaar, was die van eenen man, toen persoonlijk aan arago

onbekend, maar reeds van eene Europesche reputatie,

A. VON HUMBOLDT. Geen wonder, dat deze daad, die den

grooten man zoo veel eer aandoet, de grondslag werd

eener vriendschap, die gedurende twee en veertig jaren

door geen wolkje werd gestoord. Humboldt gaf daarvan

een treffend blijk door de inleiding, geplaatst voor het

onlangs uitgegeven eerste deel der werken van abago.

Ik heb gemeend geene dezer bijzonderheden te mogen ver-

zwijgen. Ontleend aan de eigen aanteekeningen van arago,

vervangen zij de onvolkomene en onjuiste berigten, in

dagbladartikelen opgenomen, en zullen zij in onze Ver-

slagen en Mededeelingen de waarde der geschiedenis ver-

krijgen. Maar er is meer, waarom ik ze wilde zamenvatten.

Bedrieg ik mij niet, dan geven zij ons den juisten maat-

staf aan, waarnaar wij de verdere handelingen van den

man moeten beoordeelen, wien de Eerste Klasse van het

Instituut den ll''™October 1827, tot haren correspondent,

den 14J™October 1836 tot haren geassocieerden benoemde,

en wiens naam wij later op de lijst der buitenlandsche
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leden onzer Akademie terug vonden. Hij was derhalve meer

dan een vierde van een eeuw ons medelid, en het voegt

ons, op onbevangen en regtschapen wijze de blikken te

rigten naar het graf, waarin zijn hulsel rust. En wie dat

doet M.M. H.H. , wordt met achting en bewondering

doordrongen voor den twintigjarigeu jongeling, aan ge-

vaar op gevaar blootgesteld, geslingerd tusschen hoop en

vrees, en toch moedig, toch krachtvol, toch zorgende voor

hetgeen hem het dierbaarst is, voor de toestellen, waar-

mede hij zijne wetenschap ontwikkelt en voedt, voor de

handschriften, waarin hij aan de regering, welke hem uit-

zond, verslag zijner handelingen zal geven. Zal het ons

ook niet vergund zijn te vragen, of de stormen waaraan

een zoo jeugdig leven werd bloot gegeven, de verdrukking

welke hij had te verduren, de onmisbare wrevel daaruit

ontstaan en gevoed welligt door zijne lotgenooten, of dat

alles te zamen niet eenen gewigtigen invloed moest uit-

oefenen op eene organisatie als die van arago? — Yoor

wien, al was het dan ook maar voor korten tijd, gelijk

het mij te beurt viel, hem zag en sprak, kan het ant-

woord niet twijfelachtig wezen.

Zooveel heldenmoed en zooveel zelfverloochening bleven

in Prankrijk niet onbeloond. De Académie des Sciences

verkrachtte hare reglementen, en schonk, op den 18''™

September 1809, den drie-en-twintig-jarigeu jongeling de

fauteuil van lalajvdb, alwaar hij plaats nam naast lagraxge,

LAPLACE, MOGE, EERTUOLET, cuviER en ZOO Vele andere

beroemde mannen, van dien voor Frankrijk zoo schitte-

rende tijd. Uit het verhaal, dat arago er van geeft, blijkt,

dat deze benoeming, hoewel met groote meerderheid ge-

schied, niet zonder tegenkanting plaats hadi Het was

LAPLACE vooral die haar bestreed, maar eindelijk toch

zijne stem aan arago gaf, die daaromtrent het volgende

opteekende: "Ce serait pour rooi, je Pavoue, un sujet de
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II de regrets, même aujourd'hui, après quarante deux ans,

// si j'ctais devenu membre de l'Institnt sans avoir obtenu

wie sufi'rage de l'auteur de la Mucanique cüester

In het zelfde jaar werd hij, op aanzoek van mc'vgr, en

om dien te vervangen, benoemd tot leeraar aan de poly-

technische school, in de analyse toegepast op de geometrie.

Zal ik U, M.M. H.H., nu een overzigt geven der

wetenschappelijke werkzaamheid van den man, met wiens

naam de lijst onzer buitenlandsche leden prijkte? Ik acht

mij voor dergelijke taak te zwak en onbevoegd tevens.

Eene poging alleen waag ik tot eene oppervlakkige op-

gave. In 1811, zes maanden voor den dood van malus,

die in den loop van het voorafgaande jaar de polarisatie

van het licht door terugkaatsing had ontdekt, nam arago

de verschijnselen waar der kleuring, welke in een witten

en reeds gepolariseerden lichtstraal wordt te weeg gebragt

bi.) den doorgang door gecrystalliseerde zelfstandigheden.

Hieruit ontstond een geheel nieuwe tak van wetenschap.

De uitvinding van den polariscoop met complementair

gekleurde beelden en de verbeterde methoden der photo-

metrie zijn daarvan de uitvloeisels. Met zijnen polariscoop

gewapend deed arago den polarisatietoestand der damp-

kring nader kennen. Hij toonde aan, dat het licht der

kometen gepolariseerd, en dus ten minste gedeeltelijk terug-

gekaatst licht is. Hij ontdekte dat het licht, hetwelk

onder eenen kleinen hoek uit de oppervlakte van een

gloeijend vast of druipend vloeibaar ligcliaam uitstraalt,

duidelijke sporen van polarisatie vertoont, hetgeen bij

verbrandende gassen of vlammen het geval niet is, en was

hierdoor in staat het stellig bewijs te leveren, dat de

lichtende oppervlakte der zon gasvormig zijn moet.

Een arbeid, welken arago gemeenschappelijk met fresnel

ondernam, heeft doen zien, dat twee van eene zelfde bron

afkomstige lichtstralen, zoo zij op hunnen weg loodregt

I
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op elkander gepolariseerd worden, daardoor het vermogen

verliezen om zich door interferentie te vernietigen. In

1838 wees ahago een middel aan, waardoor hij zich voor-

stelde, het verschil van snelheid te bepalen, waarmede

het licht door het water en door de lucht wordt voort-

geleid, ten einde daardoor eene beslissende beproeving te

erlangen der tegenover elkander staande theoriën van de

emissie en van de ondulatie van het licht. De daartoe

gevorderde toestellen zijn onder zijn opzigt vervaardigd ;

maar de verzwakking van zijn gezigtsvermogen heeft hem

belet zijne taak af te werken, welke door twee jongere

natuurkundigen foücault en fizeau opgevat en ten uit-

voer gebragt, nog vódr den dood van arago zijne voor-

spelling bevestigde, dat het licht minder snel door het

water dan door de lucht wordt voortgeleid, eene uitkomst,

geheel in strijd met de theorie der emissie van het licht.

Het blijkt hieruit, dat arago eene groote voorliefde

had voor al wat de theorie van het licht geldt. Hij schreef

dit toe aan de vlijtige lezing der werken van boüGüer,

lambert en thomas smith, die reeds in jeugdigen leeftijd

hem ter hand waren gekomen. Maar niet ten onregte

vraagt voN hümboldt : // zullen de drie jaren, welke hij

// aan geodesische operatiën besteedde, zal de aanschou-

# wing der natuur, vruchtbaar in de valleijen, woest en

ffgrootsch op de toppen der bergen, zal de kleur van

/' den oceaan, de afwisselende hoogte der wolken, de ver-

« schijnsels van spiegeling op zaudige plekken en in de

//luchtlagen waarin de nachtsignalen zich vermenigvul-

//digden en zich vertikaal in evenwigt stelden, zal ein-

// delijk het leven iu de open lucht op deze voorliefde

/7geen invloed uitgeoefend hebben. Een reiziger (en daar-

over heeft toch een vo.\ hümboldt meer dan eenig ander

regt van spreken), //zoo hij gevoel heeft voor de schoon-

// heden der natuur, brengt van een verren en gevaarvoUen
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"togt niet alleen cenen schat mede van herinneringen,

•I maar een veel grooter schat nog in de neiging van den

//geest, om den gezigteinder uit te breiden en een groot

// aantal voorwerpen in hun onderling verband te gelijk

//te omvatten."

AnAGO was een der eersten, die in 1S20 de ontdekking

van OEnsTEDT, aangaande de afwijking der magneetnaald

in de nabijheid eens galvanischen geleiddraads, herhaalde

en uitbreidde. Weinige weken, nadat die ontdekking was

bekend geworden, deelde hij reeds aan de Akademie der

Wetenschappen te Parijs raede, dat de galvanische geleid-

draad ijzervijlsel aantrekt, en dat stalen naalden door den

stroom kunnen gemagnetiseerd worden, vooral indien de

geleiddraad in spiraalvorm om de naald gnwondeii wordt.

Er behoort ook melding gemaakt te worden van de groote

verdiensten van An.\GO, ten aanzien van meteorologie, phy-

sische geographie en vooral van de kennis van het aard-

magnetismns. Door zijne jaren lang voortgezette waarne-

mingen van de bewegingen der declinatienaald, stelde hij

het verband tnsschen het noorderlicht en de onregelmatige

storingen der naald buiten twijfel ; terwijl de vergelijking

dezer waarnemingen met die van kupffer, te Kasan aan

de Wolga, hem de gelijktijdigheid dier storingen op zeer

verwijderde plaatsen deed opmerken. De ontdekking dier

feiten was eene der voorname aanleidingen tot het oprigten

der vele magnetische observatoria, die zich op aandrang

van v. nu.MBOLDT en gauss spoedig over een groot gedeelte

van Europa uitgebreid hebben.

Dit alles is te bekend, dan dat mijne zwakke stem iets

tot verderen lof behoeft bij te dragen. Waar een genoot-

schap, zoo verheven als de RoyaL Society te Londen, gelijk

in den jare 1829 geschiedde, do zoo zeldzame onderschei-

ding der medaille van copley toekent, en deze in 1S50

door de medaille van RUMFono herhaalt, kan alle verdere
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lofspraak zwijgen. Merkwaardig intusschen blijft deze dub-

bele bekrooning. Waut arago deed steeds weinig om de

Engelsche nationaliteit te vleijen. Integendeel had hij haar

gekwetst door de verdiensten van watt, alhoewel daaraan

regt latende wedervaren, tegenover die van zijnen land-

genoot i'APiN te verkleinen. Eere zij der wetenschappelijke

maatschappij toegebragt, die zich boven bekrompen inzigten

wist te verhefl'en, om den tegenstander van haren natio-

nalen roem de welverdiende hulde te bewijzen. Ook elders

in Groot-Brittanje bleef die hulde aan hem niet achter-

wege. De steden Glascow en Edinburg schonken hem den

titel van medeburger, eene wel eenigzins vreemd klinkende,

maar, volgens de zeden van Engeland, toch niet gering

te schatten eer.

Zoo ik het onnoodig acht over de waarde der weten-

schappelijke nasporingen en ontdekkingen van arago uit

te weiden, meen ik echter uwe aandacht te moeten vestigen

op de veelzijdigheid van den werkkring, welken hij zich

allengs gevormd had. Zij moge in ons land, waarin men

gewoon is van den geleerde zoo veel te vergen, geen

vreemd verschijnsel zijn, in Frankrijk behoort zij tot de

zeldzaamheden. In naauw verband met het geheele wezen

van ARAGO vordert zij onze geheele belangstelling. In 1830

(den T"*'" Junij) werd hij perpetuële secretaris der Akade-

mie, maar diende hij tevens zijn ontslag in als leeraar

aan de polytechnische school. In 1831, lid van de Ka-

mer der Gedeputeerden geworden, schaarde hij zich al-

daar onder de tegenstanders der regering. Bij de zoo

uitputtende werkzaamheid daartoe gevorderd en bij die

van het secretariaat der Akademie, voegde hij die van

Directeur van het Observatoire, alwaar hij zijne zoo

vermaarde lessen gaf, van lid van het Bureau des Lon-

gitudes, van lid van den hoefdraad der Ecole polytech-

nique, van lid van den algemeenen raad der Seine en
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van het Comité van gezondheid, van kolonel eindelijk der

nationale garde. Dat eene zoo groote verdeeling van arbeid

meer dan gewone inspanning vordert, opdat het eene deel

daarvan niet door en wegens het andere lijde, behoeft geen

betoog. Ahago was dan ook gewoon elk der jeugdige be-

oefenaars van de wetenschap, rondom hem geschaard, als

luiaard te beschimpen, zoo hij minder dan veertien uren

daags werkte. Maar, zoo wij aan zoo groote en zoo veel-

zijdige werkzaamheid onze bewondering niet ontzeggen, wij

mogen intusschcn niet verzwijgen, dat hij, die zich in

dergelijken maalstroom van bezigheden begeeft, afstand

doet van de kansen, om verder grootsche ontdekkingen

in de wetenschap te bewerkstelligen, of haar zelve te doen

vooruitgaan. Dit schijnt dan ook arago in de zoo bewogen

jaren, welke wij sedert 1830 beleefden, zich minder tot

taak gesteld te hebben, dan wel de verspreiding der weten-

schap, door haar algemeen bevattelijk, of gelijk het heet

populair te doen worden. Vandaar zijne schitterende lessen

in het Observatoire, en die menigte van wetenschappelijke

Noticcs, waarmede hij de Annuaires du Bureau de Lonyi-

tudes verrijkte. Vandaar ook vooral zijne populaire astro-

nomie, waarvan de uitgave in zijne werken wordt toegezegd.

Zoo ik mij niet bedrieg, leert men daarin arago het

best kennen, in al zijne veelzijdige ontwikkeling, in al de

kracht zijner wetenschap, in al den gloed zijner taal. —
Niets schijnt hem vreemd, niets is voor hem onbelangrijk.

Voor staatkunde, scheikunde, physica, mechanica, astrono-

mie, natuurlijke geschiedenis, philosophie, litteratuur blijkt

hij gelijke voorliefde te hebben, en van al deze zoo onder-

scheiden takken van wetenschap schier gelijke kennis te

bezitten. Die daaraan twijfelt leze de biographie van jean

sylvain bailly Annuaire pour Van 1853 p. 343. liet

was zijn zwanenzang, waarin hij zich als ware het geheel

uitstortte.
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Bedrieg ik mij niet, of word ik i\iet verlokt door al

hetgeen aldaar voorkomt, behoorende tot den gewonen

kring waarin ik mij beweeg, dan durf ik deze biograpliie

een meesterstuk noemen. In haar straalt, even als in de

overige notices van abago, de zucht door om aan de el-

lenden van het volk tegemoet te komen, de lust om de

wetenschap daaraan dienstbaar te maken, het streven om

de taal, waarvan hij zoo bij uitstek meester was, daartoe

als voermiddel te bezigen. // Quand un savant parle pour

instruire les autres, et dans la mesure exacte de l'instruc-

tion, qu'ils veulent acquérir, il fait une grace ; s'il ne

parle que pour étaler son savoir on fait une grace en

l'écoutant." Het waren deze woorden, welke men aan

FOfiTENELLE toeschrijft, waarvan arago eenmaal in eene

openbare zitting der Akademie gebruik maakte ; zij druk-

ken ten eenenmale zijne geheele overtuiging daaromtrent

uit, even als de volgende zijne denkwijze openbaren om-

trent den invloed, welken de bij voorkeur door hem be-

oefende wetenschap op den zedelijken zin des volks kan

uitoefenen. //Les études mathématiques, si justement quali-

fiées de logique en action, ont montré la complete inuti-

lité de la foule de régies pédantesques, dont nos pères

avaient prétendu faire une science, et qui devaient énerver

Tesprit plntöt que Ie fortifier. J'oserais ajouter, sans crain-

dre de tomber dans un paradoxe, que des études, dans

lesquelles il faut ^ chaque pas traeer une ligne de dé-

marcation nette et précise entre Ie vrai et Ie faux, sont

tres propres h. développer Ie sens moral." *)

Een zijner landgenooten (cormenin) zegt van hem; //

a

la difierence de ces orateurs qui parlent de tont, sur teut,

et qui ne savent, les trois quarts du temps, ce qu'ils

disent, arago ne parle que sur des questions préparées,

*) Annuaire pour Van 1S50, pag. 331.

VERSI.AOKX EN SfEDEDECLlNGCK. DEEL H.
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qui joigiient a Tiittrait du la science rinturct de roccasion.

Ses discours ont ainsi de la généralitc et de l'actualité,

et ils s'adresscnt en monie fenips u la raisoii et anx pas-

sions de son auditoire. Ainsi ne tarde-t-il pas ;"l Ie inai-

triser. A peiiie est-il entró en matière, qu'il attire et qu'il

conceiitre sur lui tous les regards. Le voilïl, qui proiid,

pour ainsi dire, la science entre les mains ! Il la dépouille

de ses aspériti's et de ses formules techniques, et il la

rend si perceptible, que les plus ignorants soiit aussi éton-

nés que charinés de la comprendre. Sa pantomine expres-

sive anime tout Torateur. Il y a quclque cliose de lu-

mineux dans ses démonstrations, et des jets de clarté

semblent sortir de ses 3'eux, de sa bouche et de ses doigts.

Il coupe son discours par des interpellations moidantes

qui défient la réponse, ou par de piquantes anecdotes qui

se lient h son thème et qui Tornent sans le surcharger.

Lorsqu'il se boniu ;\ narrer les faits, son élocution n'a

que les graces naturelles de la simplicitó. Mais, si, face

h. face de la science, il la contemple avec profondeur pour

en visiter les sécrets et pour en étaler les merveilles, alors

son admiration pour elle commence h prendre un magni-

fique langago, sa voix s'echaufle, sa parole se colore, et

son éloquenco dévient grande comme son sujet."

Bij al deze gaven ontbreekt hem het wapen niet, waar-

mede zijn landaard op zoo venijnige wijze weet te strijden.

Wil men een voorbeeld, hoe hij met verpletterend sarcasme

hetgeen hem tegenstaat aanvalt, men leze hoe hij de mid-

delmatigheid, als zij zich boven ware verdiensten verheft,

beschimpt op eene wijze, die ons voorzeker te sterk ge-

kleurd zal toeschijnen, maar waarvan men de diepe raen-

schenkennis wel niet zal ontkennen, in een land, waarin

het niet moeijelijk zoude vallen de originelen van het door

hem geschetste portrait terug te vinden. Ik kan mij het

genoegen der aanhaling niet ontzeggen :
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//Soyons vrai; lorsque Varistocratie du re: de chaiissée

fut appelée a remplacer Varistocratie du jyremier étage, la

tête lui tourna. N'ai je pas, disaitelle, conduit avec

probité et succes les transactions du magasin, de l'atelier,

du comptoir etc.
;
pourquoi ne réussirais-je pas de même

dans Ie inaniement des afi'aires publiques? Et cette four-

railière de nouveaux hommes d''état avait hate de se mettre

^ Toeuvre, et tout controle lui devenait importun, et cha-

cun voulait pouvoir dire en reutrant dans son quartier:

J'ai redigé tel acte qui enchainera sk jamais les factions

;

/ai reprimé telle ou telle émeute
;
je viens enfin de sauver

Ie pajs, en proposant et faisant adopter telle ou telle

mésure de salut public. Le pronom je chatouille si agréa-

blement Toreille d'un parvenu."

en verder:

'/Ce que Téclievin pur sang, ancien ou moderne redoute

par-dessus toutes ohoses, ce sont les spécialités. 11 a une

antipathie insurmontable pour les hommes, qui ont conquis

il la face du monde les titres lionorables d'liistorien, de

geomètre, de mécanicien, d'astronome, de physicien, de

chi miste, de géologue etc. Son désir, sa volonté est de

parier sur toute chose. Il lui faut des collaborateurs qui

ne puissent pas le contredire." *)

Maar genoeg : — hoewel ik op verre na mijne taak

niet als afgewerkt mag beschouwen, meen ik echter, voor

zoo verre het tot mijne bevoegdheid behoort, eene schets

gegeven te hebben van hem, dien wij uit ons midden

verloren. Ik trachtte daartoe zooveel mogelijk hem zelven

te doen spreken. Onthouden mag ik u daarom niet, den

weinig bekenden brief, waarmede hij den 8*'^° December

van het jaar 1850 den Secretaris der Royal Society te

Londen dank zegt voor de ontvangen medaille van rumford.

*) Aiinvaire /lonr Vim 1853, png. S'iG.
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Hij is te welsprekend, dan dat hij cenige toelichting zoude

behoeven :

// Mon cher Monsieur !

Mon è.ge, ma mauvaise santé, l'état déplorable de mes

yeux, et la part que fai du prendre aux événements dont

mon pays a été Ie théatre, depuis Ie 24 Fevrier 184S,

m'avaieut fait supposer que j'étais entre dans cette période

de la vie, ou rien ne peut produire une vive impression.

Votre lettre m'a ddtrompé. La nouvelle que la Société

Boyale avait bien voulu m'accorder poar 1849 et 1850

la médaille de rumford m'a comblé de joie.

Veuillez être etc."

Abago stierf den 2'^"" October van het jaar 1853, des

avonds te zes ure, den leeftijd van 67 jaar bereikt hebbende.

Ik besluit met het oordeel mede te deelen, door een

zijner tegenstanders bij het leven nog van abago wereld-

kundig gemaakt. Het is ongetwijfeld de beste en meest

onpartijdige aanvulling van hetgeen door mij gezegd werd

:

" Monsieur arago a l'esprit prompt, Timagination vive,

la parole facile, beaucoup d'amour-propre, un désintéres-

sement qui ne s^est jamais démenti, une grande mobilité

dans les idees, plus d'énergie que d'activité, une impé-

tuosité de caractère qui l'entraine quelque fois trop loin,

et avec cela beaucoup d'adresse, de modération même, quand

il ne peut pas emporter une question de haute lutte." *)

Arago laat geene fortuin na.

12 Januarij 1854.

Revut des deux nwniles 1S40, 15 Miirs'



OVERZIGT

WERKEN DOOR ARAGO UITGEGEVEN.

Notice sur Ie retour de Ia Comète ;\ courte période. — Sur

les Pendules de M.M. bregüet. — Quantités de pluie

qui tombent a diverses hauteurs. — Liste des voleans

actuellement enflammés; in 18. (Annuaire de 1824).

" La quanticc moyenne de pluie est-elle constante dans

uu lieu douné?— Sur l'état thermométrique du globe.

—

Températures extrêmes observées a Paris et dans d'autres

lieux du globe. — Températures extrêmes de l'atmos-

phère en mer.— Maxima de la température de la mer.

—

ïempérature moyenne du póle nord. — Sur la forme

singuliere de la Comète de 1823. — Des températures

et des pressions auxquelles certains gaz peuvent se liqué-

fier, d'après M.M. davy et faraday; in 18 (Annuaire

de 1825).

// sur la Lune rousse. — Sur la Eosée. •— ïempérature

des différentes espèces d'animaux, d'après john d.^vy.—
Sur les Mouvements de l'Aiguille aimantée.— Nouveaux

voleans des ïles Sandwich; in 18 (Annuaire de 1827).

I' sur Ie rayonnement nocturne. — Theorie de la Rosée.—
Sur la Lune rousse. — Sur la formation de la glacé au

Bengale. — Sur les brouillards, qui se forment après Ie

coucher du Soleil, quand Ie temps est calrae, au bord

des lacs et des rivières. — Comment la neige empêchc

la gelee de descendre profondément dans la terre qu'elle

couvre. — De la congélation des rivières. — Sur la

Comète périodique de 3"S 3; in 18. (Annuaire de 1828).

» sur les Machines a Vapeur; in 18. (Annuaire de 1829).

II sur les Machines a Vapeur. — Sur les explosions des

Machines h Vapeur. — Sur rancienuctc relativc des dif-
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féreiites cliaiiies du móntagnes de TEuropc. — Tables

des foroes ülastujucs de la vapeur d'cau et des tempiïra-

tures eorrespondentes ; in 18. (Anauaire de 1830).

Notioe sur la Polarisation de la Lumière. — Des interKren-

ces. — Des Phares; iii 18. (Annualre de 3831).

/' sur les Comètes en général, et en particulier de la Co-

mète, qui doit reparattre en 1832; in 18. (Annuaire

de 1832).

Seconde édition.

« La Lune exerce-t-elle sur notre atraosphère une influence

appréciable? Sur los soulèveraents des terrains; in 18.

(Annuaire de 1833).

tl L'etat thermomctrique du globe terrestre a-t-il varié

depuis les temps historiques? — Sur les Etoiles multi-

ples. — Notice historique sur la Pilc voltaique; in 18.

(Annuaire de 1834).

/' Sur les Puits forés, connus sous les noms de Puits ar-

tésiens, de Fontaines artésiennes, ou de Fontaines

jaiUissantes. — Sur la comète qui doit passer au péri-

hélie en 1835 (comète de Halley); in 18. (Annuaire

de 1835).

// Sur la dcrnière apparition de la comète de Halley.

—

Notice historique sur la première interprctation exacte

qu'on ait donnce des liioroglyplies. — Questions a re-

soudre concernant la Météorologie, 1'Hydrograpliie et

l'Art nautique; in 18. (Annuaire de 1836).

i> historique sur les Machines a vapeur. — Examen des

observations critiques dont la Notice précédenle a été

1'objet; in 18. (Annuaire de 1837).

// sur Ie Tonnerre. — Ephémérides de la comète a courte

période (dite comète de Pons ou d'Encke); in 18. (An-

nuaire de 1838).

II Eloge historique de james watt. — Eapport fait a

1'Académie des Sciences, concernant les observations de

Météorologie et de Physique du globe, qui pouvaient êtrc

recommandces aux expi'ditions .scientifiques du Nord et

de l'Algéric; in 18. (Annuaire de 1S3!I).

/' liapport fait a rAcmlénüc des Sciences sur les travaux
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scieiitifiques exécutés pendant Ie voyage de la frégate la

Vénus, commandée pai' M. Ie capitaine de vaisseau du

PETiT THOUAKS. — Discours prononcé sur la tombe de

M. DE PKONY. — Discours prononcc aux funérailles de

M. poissox; in 18 (Annuaire de 1840).

Xoticc Analyse historique et critique de la vie et des travaux

de sir wiluam hekscuel. — Sur Téclipse totale de

soleil du 8 Juillet 1842. — Indication des Phénomcnes

qui devront plus particulièrement fixer l'attention des

astronomes, pendant cette future Eclipse; in 18 (An-

nuaire de 1842).

II sur les principales Découvertes astronomiques de L.\-

PLACE. — Sur Tobservatoire de Paris. — Sur la grande

coraète de 1S43. — Discours prononcé aus funérailles

de M. PDISSANT. — Discours prononcé aux funérailles

de M. BOüVAED; in 18. (Annuaire de 1844).

/' sur l'éclipse totale de soleil du 8 Juillet 1842. — Sur

les Chaux, les Mortiers et les Ciments hydrauliques ; sur

les Pouzzolanes naturelles et artificieUes. — Eapport fait

a 1'Académie des Sciences, sur Ie voyage en Abyssinie

de M. M. GALiNiER et febeet. — Est-il possible, dans

1'état actuel de nos connaissances, de prédire Ie temps

qu'il fera a une époque et dans un lieu donnés? in 18.

(Annuaire de 1846).

' Quel fut Ie fondateur de l'Eeole Polytectnique? — Pa-

roles d'adieu prononcées Ie 31 Janvier 1847 aux fu-

nérailles de M. GA5IBEY, Membre du Bureau des Lon-

gitudes; in 18 (Annuaire de 1850).

e sur lo Calendrier; in 18 (Annuaire de 1851).

sur les observations qui ont fait connaitre la conslitution

pbysique du soleil et celles de diverses étoües. Examen

des conjectures des anciens philosophes et des données

positives des astronomes modernes sur la place que doit

prendre Ie soleil parmi Ie nombre prodigieux d'étoilos

dont Ie firmament est parsemé. — De la scintillation. —
Kapport fait a l'Assemblée nationale législative, au nom
de la commission chargée d'examiner Ie projet de loi

tendant a ouvrir au Ministre de rinstruction publiquc
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im crddit de ÜU.OOl) francs |]Our la construction du picd

parallatique de la grande liuu-tte de rObsi-rvatoirc (An-

nuaire de 1852).

Aeago, Secrétaire perpétucl de rAcadémie des Sciences. —
Mémoiro sur les Affinités des corps pour la lumière, et

particulièrernent sur les Forces réfringentes des diiïérents

Gaz ; in 4°, avec I planche.

Aan het slot dezer lijst rigt ik de aandacht op de Oeuvres

Complètes de rRAN(;oi3 arago, uitgegeven onder het toezigt van

M. J. A. BARKAL, Waarvan onlangs het eerste deel verscheen te

Parijs bij gide en J. baudry en te Leipzig bij T. o. weigel.

Volgens een berigt, geplaatst in de Cnmples Rendus, Tomé
XXXVIir, N\ 12, p. 521, schijnt het niet volkomen ter goeder

trouw, dat men op het titelblad heeft geplaatst, dat deze uitgave

volgens de lastgeving van arago geschiedt. Hij schijnt op zijn

sterfbed slechts het verlangen uitgedrukt te hebben, dat zijne

werken na zijnen dood mogten worden uitgegeven.



GEWONE VERGADERING, GEHOUDEN DEN !9>>°" APRIL (85i,

Tegenwoordig, de Heeren: t. van gedns, ii. g. seelig,

i. P. DELrBAT, D. J. STORM BUYSING, G. A. VAN KERKWIJCK,

W. VROLIK, W. H. DE VRIESE, R VAN REES, W. N. ROSÉ, G. SIMONS,

R. LOGATTO, F. J. STAMKART, J. VAN DER BOEVEN, J. C. RMK,

A. H. VAN DER BOON MESCH, i. BADON GHYBEN, P. C. DONDERS,

G. E. VOORHELM SCHNEEVOOGT, J. L. C.SCBROEDER VAN DER KOLK,

P. UARTtNG, J. G. 8. VAN BREDA, P. J. J. DE FREMERY,

H. J. DALBERTSHA, A. A. SEBASTIAN, G. VROLIK.

Het proces-verbaal der vergadering van den SSs'*"" Maart

1854 wordt gelezen, goedgekeurd en vastgesteld. De Se-

cretaris berigt, dat voor de Verslagen en Mededeeliugen

door de Commissie van redactie zijn aangenomen de ver-

handelingen van de H.H. de fremery en van der willigen

met het levensberigt van arago, door den Secretaris op-

gemaakt. Hij zegt den H.H. van rees en delprat dank,

voor de hem verleende aanmerkingen en verschafte gele-

genheid tot uitbreiding van gemeld levensberigt.

Gelezen brieven van de H.H. conrad en stamkart,

strekkende tot verontschuldiging over het niet vervullen

hunner spreekbeurt op heden. Aangenomen voor berigt,

onder aanbeveling voor het vervolg.

Gelezen brieven van de H.H. a. brants, f. dozt, j. w
ebmerins, h. c. van hall, l. j. a. van der kun, g.j. mulder

j. w. L. VAN GORDT, w. c. H. STARING, strekkende ter ver-

ontschuldiging over het niet bijwonen dezer vergadering.

Aangenomen voor berigt.

rBRSLAOET< EN MEDEDEELINQEN, DEEL IT. 9
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Gelezen brieven ten geleide van Boekgeschenken van

den Minister van Binnenlandsclie Zaken ('s Gravenhage,

29 Maart. 31 Maart, 24! April), van Cuj-atorera (Zer /7oo</c-

school te Leiden, 27 Maart 1S54), van het Bibliothekariat

der Königl. Bayerischen Ahademie der Wissenschaften :u

Munchen (1 Maart 1854), van het Natur-Historisch Verein

zu Stuttgart (16 Maart 1854), van ie. Natuurkundige Ver-

eeniging in Nederlandsch Indië (Batavia, 17 Januarij 1854).

Wordt tot plaatsing der Boekgeschenken in de bibliotheek,

en tot schriftelijke dankzegging besloten.

Gelezen brieven, strekkende tot dankzegging voor oiit-

vaiigeu Boekgeschenken van de Ministers van Kolonini en

van Hervormde Eerediensi, van de Unicersity lihrary at

Cambridge, en van het Natur-Historisch Verein zu Stuttgart.

Aangenomen voor berigt.

Gelezen drie brieven van Dr. p. J. holLiMan te Edam,

(9, 11 en 14 April) strekkende ten geleide van een den

Ij^den April door den Secretaris ontvangen verzegeld pakket,

onder het opschrift : Beschrijving van een nieuw gevonden

werktuig op het gebied der praktische sterrekunde. Wordt

met 22 stemmen vóór en 2 stemmen tegen (de Heer van

DREDA verliet tijdelijk de vergadering) tot het in bewaring

nemen van dit pakket besloten. Wordt tevens daarmede

het aannemen van verzegelde pakketten ook voor het ver-

volg als beginsel beslist, wanneer de inhoud betrekking

heeft tot onderwerpen, die tot den kring der werkzaam-

heden van de Akademie behooreii.

Komt ter tafel een schriftelijk door den Heer stamkart

ingediend voorstel, strekkende, om door de Vergadering

te doen beslissen, of het thans, nu er van Staatswege een

Meteorologisch Instituut te Utrecht gevestigd is, doelmatig

kan geacht worden, dat de Meteorologische tabellen, die

onder de Akademie berusten, door genoemd Instituut
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worden uitgegeven, en dat, ingeval van toestemming, door

de Akademie daartoe bij het Gouvernement de noodige

stappen worden gedaan. Ter toelichting van zijn voorstel

herinnert de Heer stamkart, hoe de Eerste Klasse van

het voormalig Nederlandsch Instituut de Meteorologie,

vooral met het oog op onze bezittingen in Oost-Indië, in

den kring harer werkzaamheden had opgenomen; hoe zij

daartoe meermalen met veel zorg en moeite werktuigen

onderzocht en verzond, die somtijds daarna als spoorloos

verdwenen ; hoe zij, toen nog geen orgaan voor Meteoro-

logie in ons vaderland bestond, een niet onbelangrijk ge-

deelte harer subsidiën besteedde, tot het doen bewerken

en drukken der in Nederlandsch Indië en op het eiland

Decima in Japan gedane waarnemingen. Voorts doet de

Heer stamkart zien, dat eene der eerste werkzaamheden

van de tegenwoordige Akademie is geweest het nemen van

een besluit, om de Japansche tabellen, welke bij het In-

stituut onafgewerkt waren gebleven, als ook de later ont-

vangen tabellen uit Oost-Indië en uit West-Indië (door

den Heer dumortier ingezonden) te doen bewerken en

uitgeven. De Heer stamkart zet de redenen uiteen, welke

aan deze bewerking in den weg hebben gestaan, voor-

namelijk gelegen in het gemis van inlichtingen, omtrent

de in Japan gebezigde werktuigen, en wijst ten slotte op

de inmiddels van Staatswege gevestigde instelling voor

Meteorologie te Utrecht, waaraan het nu (met ter zijde

stelling van bijzonder verlangen) wenschelijk en doeltref-

fend zal zijn de uitgave der weerkundige waarnemingen

over te laten.

Na geschiede beraadslaging wordt besloten : dat de

Akademie, afstand doende van de nog ouder haar berus-

tende weerkundige waarnemingen, tot de Regering het voor-

stel zal rigten, om deze terug te nemen, en ter beschikking

te stellen van het Meteorologisch Instituut te Utrecht.
9*
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De Secretaris wordt gemagtigd, bij eventuele goedkeuring

der Regering, aan de toezending te voegen een afschrift van

het verslag van de H.H. van rees en stamkart, ingediend

in de gewone vergadering van den 29^'^" Januarij 18.53.

Wordt tevens besloten, dat de Akademie den Heer du-

mortier schriftelijk zal vragen, of hij er genoegen mede

neemt, dat de door hem ingezoudene waarnemingen aan

het Meteorologisch Instituut worden gezonden.

De Heer stamkart dient schriftelijk een tweede voorstel

in, strekkende, dat de Akademie van den Minister van

Binnenlandsche Zaken magtiging verzoeke tot ontzegeling

van de bij haar bewaard wordende prototypen van meter en

kilogramme, opdat daarvan kopijen vervaardigd worden,

zoowel ten gebruike van de Akademie, als van die in-

stellingen van hooger onderwijs, die op het bezit daarvan

prijs stellen. Hij licht zijn voorstel nader toe, en wijst

daaromtrent op hetgeen, onder dagteekening van den !='<="

November 1851, den Minister van Binnenlandsche Zaken

werd geschreven door de Eerste Klasse van het voormalig

Instituut, waarvan het toenmalig verzoek eigentlijk zoude

behooren herhaald te worden.

Na gehoudene beraadslaging vcreenigt zich de Verga-

dering met het voorstel van den Heer stamkart, en besluit,

dat in dien geest aan den Minister van Binnenlandsche

zaken zal worden geschreven.

De Heer schneevoogt spreekt, ter vervulling zijner

spreekbeurt, over den ziektevorm, door aran. Atropine,

musculaire progressive en door cruveiliiier Parabjsie pro-

gressive avec atrophie des muscles genaamd.

De aanleiding tot deze voordragt was gelegen in een

ziektegeval niet daarna vcrrigte lijkopening, hetwelk in het

jaar 1853 in het Buitengasthuis was voorgekomen.

Ten opzigte van de geschiedenis van dezen ziektevorm
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herinnert de Spreker er aan, hoe, vooral bii de Pransche

geleerden, verschil van meening bestaan heeft omtrent de

paralysie générale progressive en hare onderscheidings-

kenmerken, naarmate zij bij krankzinnigen of niet-krank-

zinnigen voorkomt, en hoe men het er tegenwoordig vrij-

wel over eens geworden is, dat de eerste soort van een

cerebraallijden en de laatste van een spinaallijden afhan-

kelijk is, terwijl daarenboven door duchenne de boulogne

het voornaamste criterium in den toestand der irritabiliteit

of excitabiliteit der spieren bij de aanwending van het

electro-galvanisme gezocht wordt ; doordien deze eigenschap

bij de krankzinnigen met algemeene paralyse onverminderd

zon bestaan, daarentegen bij de niet-krankzinnigen verloren

gegaan zou zijn. De paralysie générale der niet-krankzinnigen

had intusschen wederom strijd onder de geleerden veroor-

zaakt; doordien men opgemerkt had, dat sommige gevallen

daarvan met atrophie en vetmetamorphose der spieren ge-

paard gingen, andere daarentegen dit verschijnsel niet

aanboden. Daardoor nu hadden eenige geleerden (aran,

DUCHENNE DE BOULOGNE enz.) gemeend het wezen der ziekte

in de genoemde spieroutaarding te moeten zoeken, en de

paralyse of de gestoorde zenuwwerking voor een secundair

verschijnsel te moeten houden; anderen daarentegen (cRü-

VEiLHiER, THOUVENET enz.) Waren van gevoelen, dat de

paralyse eu de gewijzigde toestand van het zenuwstelsel

de hoofdzaak, en de spierontaarding slechts het gevolg was;

zonder dat zij echter in staat meenden te zijn, het verband

tusschen beide verschijnselen ojj te helderen. De argumenten

van beide partijen werden door den spreker vermeld, en

met enkele ziekte-geschiedenissen en lijkopeningen, dooi

genoemde schrijvers gedaan, toegelicht; terwijl daaruit door

den spreker het resultaat getrokken werd, dat de observatie

aan beide kanten onvolledig, en de gevolgtrekking daardoor

onjuist geweest is.
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Het ziektegeval, door deu spreker waargenomen, had

betrekking tot eenen 58jarigen man, jan da.mi'L GlMissENnooT

genaamd, die van den S^'^" April tot den 22s'cn October

1853 in het Buitengasthuis verpleegd was. Bij dezen lijder

was geene de minste stoornis in de intellectuele en morele

functiën en in hot gevoel waar te nemen geweest ; maar van

den aanvang af had zich moeijelijkheid in de spraak, be-

lemmering in de phonatie en articulatie geopenbaard. Daarop

was successief verlamming aan beide handen en armen,

vooral aan den linker- met aanmerkelijke atropine der

spieren gevolgd ; de onderste ledematen waren slechts pa-

retisch. Ook in den romp was de beweging moeijelijk

geworden ; totdat eindelijk, toen ook de ademhalingsspieren

aanmerkelijk geleden hadden, een herhaalde aanval van

tusschenpoozende koorts een einde aan zijn leven maakte.

Bij de lijkopening werden in de groote en kleine hersenen,

even als in de andere organen van borst en buikholte,

geene veranderingen gevonden, die tot de paralyse en de

atrophie in een naauwer verband stonden. In het rugge-

merg was daarentegen niet slechts een opmerkelijk verschil

aan vastheid op meerdere plaatsen ; maar ter hoogte van

de 5*^ halszenuw was het zoo week, dat het bij het uit-

nemen reeds scheurde en uiteen viel. Het eerste mikros-

kopisch onderzoek daarvan, waarbij Dr. düsseau den spreker

de behulpzame hand bood, liet hierin de gewone elementen,

zonder eenigen zamenhang, vee! vet in min of meer lijn

verdeelden toestand, korrelcellen, voornamelijk bestaande uit

digt opeengepakte kleine vetkogeltjes, en exsudaat-lig-

chaampjes ontdekken.

In het oog vallend was het verschil in dikte van de

voorste en achterste wortels van de halszenuwen. De ach-

terste weken namelijk niet van den gewonen vorm af, maar

de voorste, vooral de 5 bovenste, waren zeer dun en be-

stonden slechts uit eeniee zeer fijne filamenten ; welk ver-



( m ]

schil aan de linkerzijde weer veel sterker was dan aan de

regter. Ook mikroskopisch werd hetzelfde waargenomen.

De zenuwbuisjes van de voorste wortels waren veel smaller,

zamengevallen, en vertoonden bijna geen inhoud ; op som-

mige plaatsen waren zij zelfs geheel in bindweefsel over-

gegaan. De gangliën van het ruggemerg schenen normaal

te zijn. Van de onderzochte zenuwen verdient hier vooral

melding gemaakt te worden van de uiteendringing door

vet van de zenuwbundels van den nervus ulnaris, waarvan

sommige zelfs in bind weefsel overgegaan waren, en bovenal

de vetmetaraorphose van den sympathicus, waarvan het

ganglion cervicale medium bijkans geheel iii vetcellen ver-

anderd was. Onderscheidene spieren war-en eveneens aan

een mikroskopisch onderzoek onderworpen. Het resultaat

daarvan kwam genoegzaam overeen met dat, hetwelk duchenne

verkregen had.

Bij de vraag, welk licht de pathologie aan het boven

vermelde ziektegeval ontleent, toont de spreker aan, dat

men in het algemeen, bij de beschouwing der ziektegevallen,

de wetten der physiologie nog te veel uit het oog ver-

liest, en dat men, door haar voorgelicht, er noodzakelijk

toe zou hebben moeten komen, om voor de verlamming

eenen ziekelijken toestand van de voorste wortels van het

ruggemerg, en voor de gewijzigde voeding der spieren eene

stoornis in de centra van het vegetatieve zenuwstelsel van

den sympathicus aan te nemen. De lijkopening van het

door den spreker medegedeelde ziektegeval 'bevestigde dit

vermoeden te eenenmale, daar zij atrophie en vetmetamor-

phose van de voorste wortels van het ruggemerg liet vinden,

en wel voornamelijk van die zenuwen, die naar de verlamde

deelen loopen; en vetmetamorphose van den sympathicus

de verklaring van de gewijzigde voeding der spieren aan

de hand gaf.

Vervolgens spreekt do Heer scHM?Kvanr,T zijn gevoelen
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uit, dat de bedoelde ziekte waarschijnlijk wel door vroe-

gere geneeskundigen geobserveerd, maar raet andere ziekte-

toestanden, zoo als paralysis spinalis, tabes dorsalis,

paralysis saturnina, marasmus generalis, rhenmatismus chro-

nicus enz. verward, en althans zeker niet in aard en wording

naar behooren gewaardeerd is geworden. Die minder juiste

opvatting der ziekte moge ook aanleiding gegeven hebben

tot de overdrevene waardering van den gunstigen invloed,

dien, volgens düchenne, het electro-galvanisme op hare

stniting en genezing zou kunnen uitoefenen. Waar toch

eene organische verandering, zoowel van de voorste wortels

van het ruggemerg, als van den sympathicus aanwezig was,

zoude men wel niet op deze wijze beterschap of herstel

kunnen wachten.

Ten slotte verzoekt de spreker het thans medegedeelde

in elk opzigt slechts als eenen voorloopigen arbeid te willen

beschouwen, daar hij het te gewaagd zou vinden op één

enkel feit eene stellige, uitspraak te baseren ; waarom hij

zich dan ook genoodzaakt ziet de gunstige gelegenheid

tot meerdere waarnemingen af te wachten, voordat hij zich

in staat zou rekenen zijne verhandeling der Akademie ter

opneming in hare werken aan te bieden.

De Secretaris leest een levensberigt voor van c. g. c. bein-

WARDT, in leven rustend lid der Akademie. Het is door

hem bestemd voor de Verslagen en Mededeelingen, eu

wordt in handen gesteld der Commissie van redactie.

De Heer harting doet eene korte mededeeling omtrent

de uitkomsten der vischfokkerij te Utrecht, en toont de

eerstelingen daarvan aan.

Niemand heeft iets verder voor te stellen, en de verga-

dering wordt gesloten.
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OVERZIGT
DER IN DE MAAND APKIL 1854 DOOR DE

KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN ONTVANGEN

BOEKGESCHENKEN.

NEDERLAND.

Verhandelingen, uitgegeven door ïeyler's tweede genoot-

schap. 26^'^ Stuk. Vierde gedeelte. Bevattende een

antwoord op de vraag omtrent de munten onzer voor-

malige Hertogen, Graven, Heeren'en Steden. Haarlem,

1854. r.

Natuurkundige Verhandelingen van de HoUandschè Maat-

schappij der Wetenschappen te Haarlem. (Tweede ver-

zameling) Deel IX. Haarlem 1854.. 4".

Inhoud:

BEINHARD BLüM. Die Einschlüsse von Mineralien in Krystallisirten Mi-
neralien, deren chemische Zusammensetzung und die Art ihrer Ent-
stehung (Erste Abhandlung).

Annales Academici 1849— 1850. — Lugduni-Batavorum

1854. 4'.

Aegyptische Monumenten van het Nederlandsch Museum
van Oudheden te Leiden, uitgegeven op last der Hooge

Kegering, door Dr. c. leemans, Directeur van het Museum.

IS-Se Afl. of 8"c Afl. van de II<= Afdeeling. Leiden in ïol.
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PRUDBNs VA?( DursE. Verhandeling over den Nederlaudscheii

Versbouw, bekroond in den jare 1851 door de Tweede

Klasse van het Koninklijk Nederlandse]) Instituut enz,

en uitgegeven door en voor rekening van het Gouver

nement der Nederlanden. Deel I. 'sGravenhage 1854.
8'

Bouwkundige Bijdragen, uitgegeven door de Maatschappij

tot bevordering der Bouwkunst. Deel VIII. Stuk

Amsterdam 1854.. Fol.

Inhoud

:

v,4s HOOFL'. Eenige opmcrkinj^eu omtrent de beheijingen en funderingen,

en over de oorzaken van het ontslaan van scheuren in de muren der

gebouwen.

w. VE KRDIFF. Beschrijving van de nieuw gebouwde artillerie -kazerne

„Koning Willem III," in de Oranjestraat te Vlissingen.

F. VAN CAMPEN. Schuren of loodsen, naar de methode van den Prnis-

sischen Majoor-Ingenieur schülz.

o. NiMMO Beantwoording der vraag: „Wat is de oorzaak, dat bij nieuw

gemetselde gevels, vooral dat gedeelte, hetwelk met tras is gemetseld,

na korten tijd de voegen uitvallen? en wat is er te doen om dit te

voorkomen?"
Verslag van de algemeene bijeenkomst der leden van de Maatschappij

tot bevordering der Bouwkunst, gehouden in het Odcon te Amster-

dam, den ludmi Oetober 1853.

p. J. MODTHAAN. Icts over de vloeibare gutta-percha.

Nieuwe wijze om beton te bereiden.

riora Batava. Aflevering 175. Amsterdam, 4'.

Eépertoire de Cartes, publió par Tlnstitut royal des Ingé-

nieurs Neêrlandais. Deuxième livraison, la Haye 1854. 8'.

Nederlandsch weekblad voor Geneeskundigen. Vierde jaar-

gang, Maart. Amsterdam, 8".

Programma van de algemeene vergadering van het Zeeuw-

sohe Genootschap der Wetenschappen, gehouden op

Woensdag den 5'3«n April in het Mnseum te Middelburg.

Nieuwe Bijdragen vnor Regtsgelccrdheid en Wetgeving,
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verzameld ea uitgegeven door Mr. c, a. deiv tex en

Mr. J. VAN HALL. Deel ITI. N^ I, 2, 3, 4. Amsterdam

1S53. 8^

Inhoud

:

Alffemeene KesrtsKeleerdheid.

A. c. noLTius. Oude Zeeregten in Dantzig.

j, DE BOSCH KEMPER. Ovev liet kenmerkende karakter van het zoo-

genaamde anti-revolutionaire Staatsregt.

Nederlündsch Kegt en Wetgeving.

G. DOMBAR. Gedachten over de Wet van 6 Maart 1852, Staatsbl. N\ 47,

tot regeling der jagt en visscherij.

G. A. DE MEESTER. Onderzock naar den staatsregtelijUen toestand en

de betrekking der onafhankelijke heerlijkheden onder de vrije republiek.

c. p. BENNY. Onderzoek eener vraag, betreffende de erfdienstbaarheid

van licht.

j. zoBLi. Wisselbrieven volgens Art. lil. Wetboek van Koophandel.

BI. c. VAX HALL Het crimcn nefandum als voldoende grond tot echt-

scheiding beschouwd.

B. j. LisTbLO DE GEEK. Onuitgegcvcn landregt van Drenthe van 17 Fe-
bruarij 1G14

M. c. VAX HALL. De Nederlandsche pprcekwoorden tot het regt be-

trekkelijk.

p. A. A. KETELAAR. NadcT vüTtoog over den beslissenden eed.

M. c. VAN HALL. Over het zinnebeeldige in de Oud-Nederlandsche reglcn.

L. PH. c VAN DEN BERG. Berlgten over do Kamer van Justilie van Vianen.

VAN BONEVAL FADRE. Over de inschrijvingen in de Grootboeken der

Nationale Schuld, als voorwerpen van burgerregtelijke handelingen

en de verhouding van den Staat te dien aanzien.

A. J. VAN DEENSE. Bedenkingen omtrent de eigen-rigting.

c. H. B. BOOT. De quaestie van het Haarlemmermeer.

De cellulaire gevangenis.

Iets over art. 875. Wetb. v. Burg Regtsv.

Letterkundige Overzigten.

Letterkundig Overzigt van geschriften, tot Regtsgeleerdheid en Staats-

wetenschappen betrekkelijk, in Nederland in het jaar 1852 uitgegeven.

Idem Idem in België.

Idem Idem in Frankrijk.

Idem Idem in Duitschland.

Boekbeoordeelingen.

.T. A. MOLSTER. Bepalingen van wel en regt omtrent den Geld- cu Foiid-

senhandcl, door a. j. subl[.
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M. j. NooRDEwiKK. Ncdertluitsclic regtsoudheden door j. van hall.

Vragen van Nederlandsch regt, beantwoord door eenige Nederlandsche

regtsbeoefe naars, door m. des AMORit; van deü hoeven.

c J. VAN HisPKN TOT PANNERDEN. Hct regt van vcreeniging, en de bur-

gerlijke rcgtsbevoegdheid van vereenigingcn, als regtspensonen be-

schouwd, door J. VAN HALL.

K. TH. GADPP. Germanistische Abhandlungen, door j. van hall.

L. J. KÖNiNGSWARTEü. Sources ct Monumeuts du droit Fran9ais ante-

ricurs au quinzième siècle, ou bibliothèque de Thistoire du droit civil

Francais etc., door j. van hall.

F. TAN stolk. De Suikerwet aan het algemeen belang getoetst, door

E. VAN VOORTHUtZEN HZ.

F. B. PENNINK. Aanteckcningen oj) verschiUcBde artikelen van liet Wet-

boek van Burgerlijke Regtsvordering, door m. des amorie van der
HOEVEN.

ESQUiuoN DE PARIED. Eludes histoHques et criliques sur les actions

possessoires, door j. van hall.

j. F. VAN REEDE. De zoogenaamdc Heerlijke regten, in verband be-

schouwd met het vierde der additionele artikelen der grondwet, door

J. VAN HALL.

Aankondigingen, Berigten enz.

6. VAN REESE5IA, Brieven over de zamenstelling der regterlijke magt.

Brieven over de burgerlijke regtsvordering,

Credietvereeiiiging en hypotheekbank.

D. VAN DE WTNPEitssE. Statistïck der hoogst aangeslagenen in 's Rijks

directe belastingen, in verbund met de verkiesbaarheid tut lid van de

Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Criminele Sintistiek in België.

Krankzinnigheid en cellulaire gevangenis.

Adres van den Raad van Toezigt en Discipline voor de orde van ad-

vokaten te Rotterdam aan de Commissie van 24 September 1853

De goudquaestie. Het oordcel van michël chevalier, en het geschrift

van Dr. a. vrolik daaromtrent.

M. DES AMORIE VAN DER HOEVEN. Goedereu-vcrzekering tegen zeegevaar

te Amsterdam.
Eraendatiën op Gajus.

De Zaakwaarnemers.

Vermeerdering van misdrijven in Frankrijk.

Berigten van onderscheiden aard.

Mededeel ingen en Berigten van de Geldersche Maatschappij

van Landbouw over 1854. I. Tiel 1854. 12^

Drie-en-vijftigste verslag van de werkzaamheden en den

stand van het Genootschap ter Bevordering der Natuurkun-
dige Wetenschappen te Groningen over het jaar 1853. 8\
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Opgave van de waterstanden langs de hoofdrivieren van

Nederland.

F R A N K R IJ K.

Archives de Pliysiologie, de Thérapeutique et d'Hygiène,

N". 1, Janvier 1854. Mémoire sur la digitaline et la

digitale, par e. homolle et t. a. qüevenne. Paris 1854. S".

ITALIË.
Atti deir Accadademia pontificia de' nnovi Lincei. AnnoV.

Sessione IV» del 23 Maggio 1852. Roma 1853. 4°.

indice delle materie:

Memorie é Communicazioni.

A CAPPELLO. Istorico fisico ragionamento suUe cnlture umide, e sullc

pretese bonificazioni da farsi per loro mezzo delle terre palustri dello

stato pontificio. — Parte terza risguardante Tagro romano.

c. DONABELLi. Gia socio ordinario. — Nota postuma snllamorte di due

Pedani utile dell' orto romano.

F. c. ZANTEDESCHI. Socio corrispondente italiaoo. Della elettricitk dei

vegetabili.

A SECCHi. Socio ordinario. — Nuove ricerche sul calore del sole e

salla strnttura della penombra nelle macchie solari.

Il medesimo. — Suil' ancllo di Satarno.

Il medesimo. — Sulla prima cometa del 1853.

T. B. NARDDCCI. Sulla vera strnttura degli organi riprodnttori della

mucedine devastatrice delle uve; ed a chi si debba dare il vanto di

averil per la prima volta reduti. Lettera al prof. p. sanguinetti,

Socio ordinario.

p. A. SERPiERi. Tavole psicrometricbe che danno l'umidith relativa dopo

trovato la tensione del vapore. Lettera al p. a. secciii.

p. VOLPICELLI. Sopra un principio elettrostatico riconoscinto dal big.

I'alagi.

Commissioni.

Rapporto sopra una machina per la fabbricazionc delle candella di sevo.

sulla fabbricazione del sottocloruro di calcio.

Corrispondenze.

Kingraziamento della R. accademia Peloritano di Messino.

deir accademia Pontaniaua di Napoli,

Lettera del segretario dcM' J. e R. Istituto Lombardo di Science, Let-
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tere eil Ani, Vesidente in Milano.

Soci ordinari prcsenti a questo sessionc

üpcrc veuute in dono.

DUIÏSCHLAND.

Abhandlungen der Mathemath-Physikal. Classe der Koeuig-

lich Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Band VII.

Erste Abth. München 1853. 4'.

Inhalt:

j. N. V. FDCHS. Theoretische BcmerkungCEi über die Gestaltnngs-Zii-

stünde des Eisens.

A. VOGEL jDNR. Ueber Lóthrohrgcblilse imd die Construktion einer

neuen Aeolipile.

G. s. OHM. Erklarung alier in eiuaxigea Krysiallplattcn zwischen f^crad-

linig polarisirten lichte wahrnciimbarcn Interl'crenz-Erscheinungen in

mathematischer Form mitgetheilt (erste Iliilfie) mit I Tafel.

i. c. TREviuANCs. Ueber Bau und Entwïcklung der Eychen und Saanicn

der Mistel. Mit II Tafeln.

c. PR. PH. V. MARTIU8. Vcrsuch eincs Commentars über die Pflanzeii

in den Werken von Marcgrav und Piso über Brasilien, nebst weiteren

Erörterungen über die Flora dieses Reichcs (I Kryptognmen).

A. WAGNER. Beschreibung einer fossilen Schildkröte und ahnlicher anderen

Reptilien. Ueberresto aus den lithographischen Schiefern nnd dem
Grünsandstciue von Kelheim. Mit UI Tafeln.

Abhandlungen der Historischen Classe der K. B. Aka-

demie der Wissenschaften. B. VII. Erste Abtheilung.

München 1853. 4',

Inhalt:

wiTTMAN. Ueber den Unterschied zwiachen dan Sueven und den Sassen.

FALLMERATER. Das Todte Meer.

G. M. THOMAS Einc griechische Originalurkunde zur Geschichte der

Anatolischen Kirche Schreiben des Griechischen Patriarchen maxi-

jiüs von Constanlinopel an dem Dogen giovanni mocenioo von

Venedig. Januar 1480.

j. E. TtiTTER V. Kocn-STERNFELD Ruckblick auf die Vorgeschichte von

Bayern, als Anhang zu den Culturge-^cbichtlichen Forschungen über

die Alpen vom VIII bis znm XI Jahrhundert (von den Jahren 18.51

und 1852.1 Mit genealogischen Schemen.

Gelehrte Anzeigen von Mitgliedern der K. B. Akademie
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der Wissenschaften. B. XXXVI, XXXVII, ^lunchen

1853. 4>\

B. w. VON HERMANN. Ucber die Bewegung der Bevölkerung

im Königreiche Bayern. Eestrede. Münohen 1853. 4'.

F. THiERSCH. Eede zur Vorfeier des hohen Geburtsfestes

Z. M. des Königes siaximilianII von Bayern. Münohen
1853. 4,".

]. G. KRABi.NGER. Die classischen Studiën und ihre Gegner.

Müncheu 1853. 4<\

p. V. MARTiüs. Wegweiser für die Besucher des K. Bota-

nischen Gartens in München. Münohen 1852. 12'.

Zeitschrift des Deutsch-Oesterreiches Telegraphen-Vereius.

Jahrgang I, Heft 3. Berlin 1854. 4°.

STEINER. Codex inscriptionum romanorum Danubii etEheni.

Seligenstadt 1854. 8°.

Würtembergische Naturwissenschaftliche Jahreshefte. Jahr-

gang X. Heft 2. Stuttgart 1854. 8'.

Inhalt:

T. KApp. Ueber die Fische des Bodensee's. (Mit Tafeln.)

o. K09TLIN. Fischzucht im Grossen.

n. i-iNCKH. Beitrage zur Vaterlandischen Flora.

G. jaGER. Ueber die Identitat dea Europaischen nnd Amerikanipchcn

Bison,

G. MAKTESS. Die Menagericn in Stuttgart.

c. HOLTZMANN. Ueber die Ursache der elel^triscben Inductionsströme.

BRISNNER. Ueber die astronomische Würme und Lichtvertheilung anf

der Erdobcrflache.

o. DAHi.MAKN. Specifischcs Gewicht der liüsungen von Wilhelmsglnclier

Steinsalz.

J. A. üRUNERT. Archiv der Mathematik und Physik. Theil

XXII. Heft 2. Greifswald 1854. 8\

Inhalt:

c. PAULUS. Ueber uneigentliche Punkte und Tangenten der Kegel-

schnittc.
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L. MOSsnBUOGER. Uebcr dio Fusspunkten-Flachen.

LE JEUNE DiRicHLET. Gedachtnissrcde auf carl gdstav jaco» jacoiu.

B. sriTZBR. Üeber die Theorie des Grössten uud Kleinsten.

Integration der partiellen DifFerentialgleichuny

, fdx dx dx \ -,

/ ' ^dTï » dxi * • * • • ÖTn) " ^•

n. KiNKELiN. Untersuchung über die Formel

nl-'(nz) = f [-) + t {x->f -\) + f (' +-i) + f {' +—)
MisccIleD.

Literarischer Bericht.

ZWITSERLAND.

Société Vaudoise des Sciences Naturelles. Bulletin N°. 30.

Torae III. Année 1853. 8".



VEESLAG

KONllVKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN,

VASTGESTELD IN DE BUITENGEWONE VEKGADEEING

VAN DEN 29ste'' ipBiL 1854, EN DEN MINISTER VAN BIN-

NENLANDSCHE ZAKEN INGEDIEND.

H. E. Gestr. Heer!

De Koninklijke Akademie van Wetenschappen heeft de

eer van haren staat en van hetgeen in het afgeloopen jaar

meldenswaardig is voorgevallen het verslag over te leg-

gen, dat, volgens Art. 32 Organiek Reglement door Uwe
Excell. den Koning wordt aangeboden.

Zij acht daarin de meest geleidelijke orde te volgen,

door haar verslag onmiddelijk aan te sluiten aan datgene,

hetwelk zij de eer had U ten vorige jare op den 30s'«"

April aan te bieden. Het zal zich derhalve uitstrekken

over de negen laatste maanden van den jare 1853, en

over de drie eerste van den jare 1854.

In genoemde tijdsruimte was de Akademie in meer dan

eene rigting werkzaam; opdat zulks blijke, zal de natuur-

lijke volgorde der Wetenschappen de meest geschikte lei-

draad zijn.

Aan de Wiskunde wijdden enkele leden der Akademie

hunnen tijd en hunne wetenschappelijke zorg. Verhandelingen

daarover van de H.H. van rees, stamkart en lobatto ont-

VERSLAOEN EN MEDEDEELINGEN. nEEL II. 10
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vangen, werden ol' rtcds uitgegeven oi' ter perse gelegd *).

Van de Heeren haeiir en biebens re haan, door geenen

titel aan de Akademie verbonden, ontving zij twee ver-

handelingen over wiskundige onderwerpen, waarvan de oene

in de Verslagen en Mededeelingen werd oiigeuoraen f) un

de andere binnen korten tijd in de Verhandelingen zal

worden geplaatst §}.

Aan do beoefening der Sterrekunde heeft zij eene ver-

handeling te danken van haar medelid f. kaiseb, welke

voor het Tweede lleel der Verslagen en Mededeelingen ter

perse is **), en van den Heer oudemaxs, door geenen titel

aan de Akademie verbonden, ontving zij ecu betoog dat

in het Tweede Deel der Verhandelingen zal worden ge-

plaatst tt).

Op het velcl der Natuurkunde waren de werkzaamheden

der Akademie het minst menigvuldig. Zij kan daarin

sleehts eene vrije voordragt noemen, verschuldigd aan den

Heer van breda, die haar over het verschijnsel van porret

onderhield.

Aan de geschiedenis der Optische werktuigkunde is het

•) Uitgegeven zijn in de Verhandelingen : K. van bees. Cccr ile

theorie der ma/jnelische krachtlijnen van PAaaDAY. — r. J. stamkabt.

Over hel berekenen der gemiddelde waierhooi/ie en der waleryeiijden

vil gedane icoarnemingen. — Ter perse is voor de Verhandelingen :

R lobatto. Mémoire sur l'inlégration des éfjiiations du premier ordre

avx diff'érenlielles parlielles a qualre variahlei.

f) G. r. w. BAEUB, Uitkomsien van het viskundiij onderzoek van

den Gyroscoop van FODCAULT. Versl. en Meded. D. II, bl. 240.

§) Nule sur line methode, pour la téduc'ion il'inlegralcs déftnics e'

sur nne applicatinn a rpieU/iws /orututes Apéciates, par lilEBENS DK

UAAN.

**) F. KilSER. Verslay der tcerkzaamlieden, volhragl op het ohscr-

raturiinn der lloogeschool te Leiden in het jaar 1853.

tt) J. A. c OUDEMANS. Mdmoire sur l'orbite de la coméle jiiriudi

(jiie, déconrerlv pfir Mr. n'Ar.uEsT It: 27 Juin 1851.
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verslag gewijd van de II. H. iiarting eii mattiies, den Minis-

ter van Binnenlandsche Zaken ingediend, naar aanleiding

van een schrijven van den Abt rezzi, over den vermoedelijken

eersten ontdekker van het raikroskoop. Het werd in het Eerste

Deel der Verslagen en Mededeelingen bl. 64 opgenomen.

Rijker was de oogst op het veld der Scheikunde. Aan

het hoofd der werkzaamheden in dezen tak van weten-

schap stelt de Akademie het veel bevattend verslag van

de H.H. G. J. MULDER, A. H. VAN DER BOON MESCH en

J. c. RIJK, Over de zelfontbranding van ladingen in schceps-

ruimte. Het werd den Minister van Binnenlandsche Zaken

ingediend, en zal, opgenomen in de Verhandelingen, bin-

nen kort het licht zien en ongetwijfeld de belangstelling

van velen tot zich trekken. Aan hetzelfde onderwerp, hoe-

wel tot de zelfontbranding der steenkolen en tot hare

oorzaak beperkt, wijdde de Heer van der boon mesch

eene vrije voordragt, waarvan een uittreksel op bl. 134,

Dl. I der Verslagen en Mededeelingen voorkomt. Over de

zuurstofbepaling in stikstofvrije ligchamen deelde de Heer

E. H. voN BAüMHAUER, dooT gecncn titel aan de Akademie

verbonden, haar een voorloopig berigt mede, dat zij in het

Eerste Deel der Verslagen en Mededeelingenh\. Z^% o'^naxa.

Niet minder menigvuldig waren hare werkzaamheden

in de Plantkunde. Hiertoe behoort in de eerste plaats

eene voordragt van den Heer w. h. de vriese over de

plantenfamilie der Marattiaceae, waaraan de Heer harting

eenige opmerkingen knoopte over de anatomie en de ont-

loikkelingsgeschiedenis van Varenplanten. Een overzigt daar-

^•an komt in de Verslagen en Mededeelingen van bladz.

139— 146 Dl. I voor, en later verscheen over dit onderwerp,

van beide schrijvers een prachtwerk, door hen aan de bi-

bliotheek der Akademie ten geschenke gegeven. De Heer

G. VROLIK droeg der Akademie eene natutirkundige beschou-

wing voor van den groei eens aardappels birmen het weefsel



van den moederknobbel, dat in de Verslagen en Mededee-

Itngen, Deel T, bl. 363 werd opgenomen. De Heer van

HALL wijdde zijne spreekbeurt aan de natuurlijke rang-

schikking der planten, en beschouwde de gedaantewisseling

als een der grondslagen daarvan. Zijn betoog is voor het

Tweede Deel der Verslagen en Mededeelinrjen ter perse en

zal daarin spoedig het licht zien. De Heer dozy leverde

eene Bijdrage tot een anatomisch en phytographisch onderzoek

der Sphagnaceae, welke later in de Verhandelingen der

Akndemie zal worden uitgegeven.

In eenen anderen tak der Natuurlijke Geschiedenis, aan

de kennis der Dieren gewijd, was de Akademie bovenal en

veelzijdig werkzaam. Haar rustend lid G. vriilik hand-

haafde den nationalen roem, door aau leendert bo.mme de

eer toe te kennen van eersten ontdekker der werktuigelijke

wijze, waarop Pholaden zich in steen boren. Zijne aar.-

teekeningen daarover, opgenomen in het Eerste Deel der

Verslagen en Mededeelingen bl. 53, vonden ook elders we-

derklank, gelijk uit de opgave daaromtrent in de Comptes

Reitdus, Bibliothèque Universelle&n Revue de Zoölogie blijkt.

Eene andere maal bood de Heer G. vnoLiK der Akademie

eene Verhandeling aan, iloor afbeeldingen opgeluisterd,

Ocer het verschil van de inioendige gesteldheid der hoorn-

pitten bij Antilopen. Zij is in het Eerste Deel der Ver-

handelingen van de Akademie wereldkundig geworden. De

Heer j. va.n der hoeven bestemde zijne spreekbeurt aan

de uiteenzetting zijner denkbeelden over rangschikking en

'namen in de dierkunde. Een uittreksel daarvan werd in

de Verslagen en Mededeelingen opgenomen. Deel I, bl.

126— 129. De Heer de daan nam evenzeer oenen grond-

slag van classificatie tot onderwerp zijner spreekbeurt. Hij

vestigde dezen voor de orde der Lepidoptera, onder de In-

sekten, op metamorphosc en pterologie. De daarover aange-

boden verhandeling zal in de Verslagen en Mededeelingen



( 111 )

opgenomen wordeu. Du Heer schlegel onderhield meer

dan eens de Akademie over onderwerpen, de dierenwereld

betreflende. De eerste maal gold zijne voordragt den groei

en de kleurveranderingen der vederen van de vogels; zij

werd in de Verslagen en Mededeelingen, D. I, bl. 329

uitgegeven. Een andermaal was de Dodo of üronte het

onderwerp zijner bespiegeling. De daarover aangeboden

verhandeling zal hare plaats vinden in het Tweede Deel

der Verslagen en Mededeelingen. De Heer bleeker, door

geenen titel aan de Akademie verbonden, bood haar eene

verhandeling aan over eenige nieuwe vischsoorten van Japan.

Zij werd in de Verhandelingen der Akademie opgenomen.

De Heer p. j. j. de fremert nam de natuurlijke geschie-

denis van den mensch tot onderwerp zijner spreekbeurt, en

beschreef daartoe eenen meuschelijken schedel, bij Domburg

op het eiland Walcheren opgegraven. De daarover geschre-

ven verhandeling werd door hem ter plaatsing in de Ver-

slagen en Mededeelingen aangeboden. De Heer cl. mulder

beschreef het geraamte van een fossiel gewoon Hert, op-

gedolven te Schildwolde, en sprak later over de beenige

zamenstelling van den schedel en over de tandwording van

denNanehal. De Akademie ziet, terwijl zij de beschrijving

van het Hertgeraamte in hare Verslagen en Mededeelingen

opnam, over het laatstgenoemde onderwerp eene verhande-

ling met afbeeldingen te gemoet, welke, naar de toezegging

des schrijvers, haar ter plaatsing in hare werken zal wor-

den aangeboden.

Aan de natuurlijke geschiedenis van den Nederlandschen

Bodem zijn de aanteekeningen gewijd van Doctor w.

MEURSiNGE, door geenen titel aan de Akademie verbonden,

over het eiland Rottum, opgenomen in Verslagen en Mede-

deelingen, Deel I, bl. 'iQ'i. Een ander deel der geschie-

denis van den bodem in Nederland was het onderwerp der

ijverige pogingen van meer dan een lid der Akademie. In
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liet jongst Verslag werd U gemeld, dat door den Huur

IIABTING het voorstel was geschied :
1'. om door dadelijk

onderzoek te doen uitmaken, of de bodem van ons vader-

land thans nog' daalt, en zoo ja, hoe groot die daling is

in een gegeven tijdsbestek; Z". om de taak te doen af-

werken, waarmede alewum vroeger een aanvang maakte,

namelijk de geheele berekening van al de waarnemingen

omtrent het Amsterdamsche peil, aan het Waterkantoor te

Amsterdam verrigt sedert 1700. Dit voorstel, iii handen

gesteld van de II. H. r. w. conrad, p. uarting en f. i.

STAMKART, gaf aanleiding tot een uitgewerkt verslag, opge-

nomen in de Verdagen en Mededeelingen, Deel 1, bl. 177.

De hierin voorgedragen middelen ter uitvoering werden

nader beoordeeld en toegelicht door de II.H. co.nrad,

STAMKABT, en J. p. üELPRAT, die daarover verslag uitbragten

in de gewone vergadering van den 24sten J^qc. j.1. [P^er-

slagen en Mededeelingen, Deel I, bl. 302). Het is onder

dagteekening van den 2'''^° Januarij 185 i Uwer Excellentie

aangeboden. De Akademie ziet met belangstelling het ant-

woord daarop te gemoet, en heeft inmiddels begrepen het

verslag te moeten doen drukken in de Verslagen en Mede-

deelingen, Deel I, bl. 346, om daarvan later gebruik te

maken tot toelichting der gevorderde aanvragen bij de in

het verslag aangewezen Staatsmagten. Verwant met dit

onderwerp is de voordragt van den Heer staring over

de gesteldheid van den bodem van het Haarlemmermeer.

Een uittreksel daarvan werd opgenomen in de Verslagen

en Mededeelingen, Deel I, bl. 148.

De Ontleedkunde en Natuurkunde van den Mensch, welke

onder de leden der Akademie meer dan eenen beoefenaar

tellen, leverden het onderwerp van onderscheidene voordrag-

ten. De Heer donders sprak orer den oogspiegd en over

het accomodatievermogen der oogen, en lichtte zijne voor-

dragt toe mei daartoe medegcbragtc voorwerpen en af-
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hceldinyen. Een uittreksel er van werd opgenomen in de

Verslagen en Mededeelinyeu, Deel I, bl. 308. De Heer

sr.uLEGEL trad ia eenige beschouwing van de in den jong-

sten tijd zoo veel gerucht makende bewegingen van leven-

looze voorwerpen, en bragt haar tot eenvoudige mechani-

sche wetten terug, breeder uiteengezet in de Verslagen en

Mededeelingen, Deel I, bl. 154. De Heer schroeder van

DER KOLK bood der Akademie eene verhandeling aan over

het anatomisch-physiologisiji onderzoek van het fijner samen-

stel en van de werking van het niggemerg. Zij zal met

hare afbeeldingen eene plaats vinden in het Tweede Deel

der Verhandelingen.

Aan de afdeeling der Ontleedkunde, welke men ziekte'

kundige noemt, zijn gewijd de werkzaamheden, door de

H.H. VAN GEU.\s, HAi.BERTsjiA en w. VROLIK der Akademie

aangeboden. De Heer van geuns sprak over eene eigen-

aardige ontaarding in de long-elfstandigheid, loelke hij als

ware verbeening van het longweefsel meent te moeten be-

s(;/io«t«t'?4. De Akademie ziet daarover de aanbieding tegemoet

eener verhandeling, door haren Voorzitter haar toegezegd.

De Heer ualbertsma bood der Akademie eene bijdrage &iM

tot de ziektekundige ontleedkunde der tanden, welke in het

Tweede Deel harer werken zal worden opgenomen. De
Secretaris der Akademie deelde haar de uitkomsten mede

van ontleedkundig onderzoek van gebrekkigen schedel- en

hersenvorm De daarover der Akademie aangeboden ver-

handeling is in het eerste Deel van hare werken ter

perse.

Op het veld der Ziektekunde zelve werd haar slechts

één betoog ter bekendmaking aangeboden. Het betreft do

ziekten der Negers en heeft den Heer sebastian, lid der

Akademie, lot schrijver. In het Eerste Deel, bl. 217 der

Verslagen en Mededeelingen vond het eene waardige plaats.

Er blijft alleen nu over te spreken vnn oene door de
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Akademie aangevangeue werkzaamheid, tot het gebied dor

Gezondheidsleer behoorende. De grondslagen er van werden

gelegd door de II.H. van geuns;, w. vnoLiK, c. j. mulder en

G. SIMONS, en gaven aanleiding eerst tot een schriftelijk voor-

stel, ingediend aan de gewone vergadering van den 24**<"'

December 1853 [Verslag, en Mecled. D. T. bl. 305), eii

later tot eene bepaalde voordragt aan Uwe Excellentie over

een opzettelijk onderzoek, betredende de zorg voor den

algemeenen gezondheidstoestand in Nederland. (Verslag, e/i

Meded. D. Il, bl. 4.) De Akademie noemde zich daarin

bereid tot voorlichting der Eegering als ook tot verdere

medewerking, en ziet met belangstellend verlangen inv

antwoord te gemoet. Aan dit onderwerp hecht zich een

voorstel van den Heer pbuys van der hoeven, over eene

Geographia medica van ons vaderland. Het kwam echter

voor als nog tot geene voldoende rijpheid.

Hiertoe bepalen zich H. E. G. Heer ! de werkzaamheden

der Akademie van den SGs'en Maart des jaars 1853 tot

den 3bs'«° Maart des jaars 1854 ondernomen en ten einde

ge.bragt. Gevoelde zij zich in haar verslag van den SOs"^"

April 1853 genoopt den oogst schraal te noemen, zoo

mag zij zich nu daarentegen in rijken toevoer verheugen.

Verreweg het grootste gedeelte van hare leden steunde

haar in haren werkkring, en velen, door geenen titel aan

haar verbonden, als de H.H. bleeker, baehr, von baüm-

IIAUER, BfERENS DE HAAN, OUDEMANS CU MEURSINGE bodeU

haar de vruchten aan van hunnen arbeid. Het was niet

zonder eenig genoegen, dat de Akademie deze zucht tot

zamenwerking met haar opmerkte. Zij meent daarin een

stilzwijgend goedkeuren op haar pogen te ontwaren, dat

zij ongetwijfeld niet dan op hoogen prijs mag stellen.

Van een zoo ijverig zamenwerken is de uitkomst, dat zij

in den verloopen jaarkring het Eerste Deel inogt uitgeven

van hare Verslagen en Mededeelingen, waarin, behalve do
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processen- verbaal van hare negen gewone zittingen, de

volgende verslagen en verhandelingen voorkomen

:

p. HARTOG en c. J. MATTHES. Verslag over den vermoe-

delijken uitvinder van het Microscoop.

Verslag der Koninklijke Akademie van Wetenschappen,

vastgesteld in de Buitengewone Vergadering van den 30''^°

April jl., en volgens Art. 23 van het Organiek Reglement

den Minister van Binnenlandsche Zaken ingediend.

Verslag over het voorstel van den Heer p. harting (zie

proces-verbaal van 26 Februari) 1833 bi. 32j.

Verslag van de Heeren f. w. conrad, j. p. delprat en

p. J. STAMKART, over de maatregelen tot bepaling van de

daling des bodems in Nederland.

r

G. VROLiK. LEENDERT BOMiME, verklaard voor eersten ont-

dekker van de werktuigelijke wijze, waarop Pholaden zich

in steen boren.

w. VROLIK, Secretaris der Akademie. Levensberigt van

ALEXANDER NUMA.N, rustend lid der Akademie.

CLAAS MULliEB. Mededeeling over het fossiel gewoon Hert,

(Cervus elaphus fossilis cuv.j, npgedolven te Schildwolde.

K. MEURsiNGE, Med. en Chirurg. Doet. Aauteekeningen

over de Natuurlijke Geschiedenis van het eiland Rottum.

A. A. SRBASTIAN. Over de ziekten der Negers, (voorgedragen

in de Gewone Vergadering der Akademie van den 24s'eii

September 1853).

G. F. w. BAEHR, te Middelburg. Uitkomsten van het

wiskundig onderzoek van den Gyroscoop van foucault.

H. scuLEGEL. Over den groei en de kleurveranderingen

der vederen van de vogels.

E. u. vo.N baumhauer. Voorloopig berigt over de zuur-

stofbepaling in stikstofvrije ligchamcn.



{ \IG )

c. VRüLiK. iM'aliiurkiiiidige beschouwing van Jen groei

eens aardappels binnen hut weefsel van den inocderkiiobbel

(met eene plaat I.

Voorts gaf zij in het Eerste Deel liarer Verhandelingen uit

:

p. BLEEKER. Med. Dr. te Batavia. Bijdrage tot de kennis

der Ichthyologische Fauna van Japan.

G. VROLIK. Over het verschil van de inwendige gesteld-

heid der horenpitten bij Antilopen.

B. VAN REES. Over de theorie der magnetische kracht-

lijnen van FARADAY.

Voor het grootste gedeelte zijn, als ter plaatsing in

dat zelfde Eerste Deel bestemd, afgedrukt

;

F. J. STAMKAHT. Over het berekenen der gemiddelde

waterhoogte en der watergetijden uit gedane waarnemingen.

Verslag van de Ileeren G. J. mulder, a. ii. vam)ER boon

MESCH en J. c. BUK, over de oorzaken der zelfontbranding

van stoffen, in schepen geladen.

Voor hetzelfde doel zijn ter perse

:

R. LOBATTü. Mémoire sur Tintégration des équations du

premier ordre aux ditierentielles partielles ti quatre variables.

w. VROLIK. Beschrijving van gebrekkigen hersen- en

schedelvorm.

Het is derhalve het voornemen der Akademie, om deze

alle in het Eerste Deel liarer Verhandelingen bijeen te ver-

zamelen, waarmede zij in den loop van dezen zomer hoopt

gereed te zijn, en aldus in staat gesteld te worden, dit

Deel met het Eerste Veel van hare Verslagen en Mededee-

lingen buiten'slands te verzenden naar de menigvuldige

Genootschappen en Staatsligchamen, waarmede zij in ver-

binding is.

l'len groofi' vuorrriad, oiidor haar berustende, stelt haar
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ia staat onraiddelijk een TweeJe Deel liarer Werken ter

perse te brengen, waartoe zij de volgende verhandelingen

bestemt

:

J. A. c. oUDEMANS. Mémoire sur Torbite de la Coinète

périodique, découverte par Mr. d'arrest, Ie 27 Juin 1851.

J. L. c. scHKOEDER VAN DER KOLK. Anatomiscli-pliysiologiscli

onderzoek van het fijnere zamenstel en van de werking van

het ruggemerg.

BiERENS DE HAAN. Note sur une methode pour la ré-

duction d'intégrales définies, et sur son applicatiou ii quelques

formules spéciales.

HALBERTSMA. Bijdrage tot de ziektekundige ontleedkunde

der tanden.

nozY. Bijdrage tot een anatomisch en phytographisch

onderzoek der Sphagnaceae.

Al deze voor een groot deel, wegens afbeeldingen en

wiskundige formules, ter uitgave zeer kostbare verhande-

lingen, gevoegd bij al hetgeen haar toegezegd werd, geven

ter eenre zijde het uitzigt op een onafgebroken werkkring

in de verspreiding van belangrijken wetenscbappelijken

arbeid, maar doen tevens ter andere zijde vermoeden, dat

de som van ƒ 3000, op hare begrooting voor drukwerken

bestemd, hoe aanzienlijk ook, zeker niet te hoog geraamd

is. Al hetgeen de Akademie uitgeeft, wordt tevens in den

boekhandel gebragt. Het is op dezen oogenblik onmogelijk

te bepalen, wat daarvan de geldelijke uitkomst zal wezen.

Te vermoeden echter is het, dat zulks eenige vruchten

zal afwerpen.

De vergaderingen der Akademie werden in den afge-

loopen jaarkring ijverig bezocht, en dikwerf door weten-

schappelijke beraadslaging verlevendigd. Een vrij talrijk

publiek bezocht haar, en gaf blijk van onverdeelde belang-
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stelling. IJc telkc maand terugkeerende moeijelijklicid eener

vrij kostbare inrigting van de voorzaal van het Trippen-

huis, het bezwaar in de verwarming gelegen, en het ongerijf

eindelijk van zittingen in een lokaal, waarover men geen

vrij beheer heeft, maken het hoogst wenschelijk, dat deze

aangelegenheid, waarover de beschikking nog steeds han-

gende is, behoorlijk geregeld worde. De Akademie onder-

werpt haar met aandrang aan de belangstelling Uwer

Excellentie.

De persoonlijke zamenstelling der Akademie onderging

in den jongsten jaarkring groote verliezen. Twee bniten-

landsche leden ontvielen haar : den 7''°" April van den jare

lSü.3 de Baron c. ii. a. despi.ne, en den 1*'™ October 1853

F. ARAGO. Despine was een der oudste leden der voormalige

Eerste Klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut.

Zijne benoeming toen tot correspondent dagteekent van

den Ss'en April des jaars 1809. Het Koninklijk Besluit

van den 27^'^" October 1851 bragt hem op de lijst onzer

buitenlandsche leden. Hij overleed te Aix aux bains, in

Savoye, in vijf-en-zeventigjarigen leeftijd, en leeft als

voormalig Inspecteur médecin dier zoo beroemde badplaats

in dankbare herinnering bij al degenen die haar bezochten.

Als man van wetenschap is hij weinig bekend; de eenige

arbeid, welke men van hem zoude kunnen aanhalen, is een

Essai sur la hiographie me'dicale d'Aix en Savoie et sur

ces caux minërales, waarvan zijn zoon, die hem in zijne

betrekking opvolgde, eene latere uitgaaf bezorgde, onder

den titel van Manuel iopof/raphique etrnédical deTc-iranjer

aux caux d'Aix en Savoie, par constant despine, Nouvelle

édition, année 1844.

Als eene ster der eerste grootte schittert daartegenover

de wereldberoemde araüo. De Akademie acht het on-

noodig over zijne verdiensten hier in het breede uit te

weiden, vermits linar .Secretaris reeds hulde bewees aan
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zijne nagedachtenis in een levensberigt, dat in liet Tweede

Ueel der Verslagen en Mededeelinffenzal vioidenoiigenomeu.

Onder hare leden in Nederland verloor de Akaderaie den

1 Oden ifaart des jaars 1884 den Heer a. s. rueb, een

harer verdienstelijke buitengewone medeleden. Hij was een

dier menschen, wier vele voortrefl'elijke hoedanigheden slechts

naar waarde door diegenen kunnen worden geschat, die

hem van zeer nabij hebben gekend. Elk toch, die in de

nabijheid van rueb leefde, had gelegenheid zijne groote

wetenschappelijke kennis en zijn helder oordeel te bewon-

deren. Vooral door de veelzijdigheid zijner kundigheden

muntte hij uit, daar hij, behalve van zijn hoofdvak, de

sterrekunde, een ijverig beoefenaar en grondig kenner was

van geschied-, aard- en volkenkunde.

Niet minder treilend was het verlies, dat de Akademie

leed in haar rustend lid, c. g. c. reiswardt, die haarden
gdon jjaayj 1854 ontviel. De Akademie acht het overbodig

hier meer dan dit verlies zelf aan te stippen, vermits haar

Secretaris zich voorbehoudt een uitvoerig levensberigt van

dezen uitstekenden geleerde te plaatsen in de Verslagen en

Mededeelingen.

.

In de bezittingen der Akademie, volgens Art. 7 van het

Koninklijk Besluit van 27 Oct. 1851 aan de Akademie

overgegeven, is eene verandering gebragt door het Konink-

lijk besluit van den S*^^" November j.1., omtrent het be-

heer van 's Rijks wege van het legaat van wijlen Mr.

JACOB HENDRIK HOEUFFT te Breda, in leven lid der Derde

Klasse van het voormalig Koninklijk Nederlandsch Insti-

tuut. Dien ten gevolge zijn, blijkens den brief der Aka-

demie van den SS^'^n November j.1., aan Uwe Excellentie

overgemaakt al de daaromtrent onder de Akademie berus-

tende gelden en bescheiden, en bleven, naar aanleiding

van hetzelfde besluit, voorloopig onder haar beheer de

handschriften, penningen, muntvormen en antieke penningkas.
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Voorts zijn, ten gevolge der aanschrijving (iwcr Excel-

lentie, U gezonden al de onder de Akademie berustende

exemplaren van het 4''<^ Deel van maerlam's SpieghA

Hisloriael en van de Aanteekeninr/en daarop door Dr.

HALBERTSMA, als ook later de nog bij haar voorhanden

exemplaren van het Derde Deel van den Spieghel IJistn-

riael, in den jare 1813 door de Tweede Klasse van het

Instituut uitgegeven.

Eene vroegere beschikking van het Departement van

Binnenlandsche Zaken, der Akademie kenbaar gemaakt den

24sten Maart des jaars 1853, gaf' haar gelegenheid het aan-

zien der boekerij veel te verbeteren, door het inbinden van

vele boekwerken, welke daaraan groote behoefte hadden.

Blijkens hare rekening, waarvan het afschrift Uwer Excel-

lentie zal worden overgelegd, werd daaraan eene aanzienlijke

sora besteed. De Akademie verheugt zich dat een batig

saldo op hare rekening van den jure 1853 haar in staat

stelt ook in den jare 185 1 gelden te bestemmen voor de

completering en het inbinden der boekerij. De behoeften

daaraan zijn nog steeds zeer groot, en later zal het zeer

moeijelijk vallen, daartoe eene eenigzins belangrijke som

beschikbaar te houden. Onder het toevoorzigt van den Se-

cretaris heeft de klerk der Akademie de vervaardiging

van eenen catalogus aangevangen, welke zich echter voor

het oogenblik niet verder uitstrekt dan over den rijken

schat der werken van buiten- en binnenlandsche ge-

nootschappen. De zaraenstelling van dezen catalogus deed

eene menigte van leemten kennen, wier aanvulling men

zoo veel mogelijk heeft getracht te bewerken. Gedeeltelijk

is dit door aankoop geschied; maar voor het grootste ge-

deelte werden op de eerste aanvraag met de meeste be-

reidwilligheid ontbrekende reeksen of enkele boekdeelen

haar ten geschenke gezonden. Bij de vermelding daarvan

mag zij niet nalaten met erkentelijkheid de welwillende
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zorg te gedenken, waarmede de Minister vau Buiteiiland-

sche Zaken haar te Q-emoet kwam in al de verlanffde aan-

vragen bij buitenlandsche EegeringeTi naar gewigtige oor-

konden, door deze uitgegeven. Geen wensoli der Akademie

bleef ten deze onvervuld. Hierdoor werd de aanwinst voor

de bibliotheek in den jongsten jaarkring vrij aanzienlijk,

waaromtrent het voldoende zal wezen te verwijzen tot de

aan de Processen -Verbaal toegevoegde boekenlijsten. Aan

deze gaf de Secretaris der Akademie sedert de maand Oc-

tober des vorigeu jaars eens uitgebreider rigting, door er

eene inhoudsopgave aan toe te voegen. Hierdoor wordt

elke lezer der Verslagen en Mededeelingen op de hoogte ge-

houden van hetgeen elders in de wetenschap geschiedt, en

valt het hem gemakkelijk daarvan steeds nadere kennis te

erlangen. Menigvuldige aanvraag naar de aangekondigde

boekwerken geeft blijk, dat deze bekendmaking niet doel-

loos mag heeten. Er worden middelen beraamd, om haar

nog meer uit te breiden, door het geven van een jaarlijksch

overzigt van hetgeen in elk dezer boekwerken wetenswaar-

dig voorkomt. De menigvuldige aanzoeken tot gebruik

der boekerij toonen, dat het wenschelijk zal wezen haar

op bepaalde tijden open te stellen, hetgeen nu slechts bij

vergunning, onder de persoonlijke verantwoordelijkheid van

den Secretaris, geschiedt. Te dien opzigte meent de Aka-

demie te mogen herhalen, hetgeen in haar jongst verslag

staat uitgedrukt. Zij wacht slechts naar de beslissing

omtrent het onverminkt bezit der boekerij, om de voor-

stellen te doen, welke haar gebruik meer algemeen en meer

doeltreflend kunnen maken.

Hiermede, Hoog Edel Gestrenge Heer ! acht de Akademie

[Voldaan te hebben aan hare verpligting ten deze. Mag zij

met eenige voldoening terugzien op den door haar afge-

legden weg, niet minder aangenaam is het haar te erkennen,

dat zij daarop steeds Uwe welwillende ondersteuning en
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medewerking ontmoette. Zij eindigt met Jeu wenscli, dat

deze ook voor het vervolg haar ter zijde mogen blijven,

en dat, zoo aan het verlangen des Konings gevolg worde

gegeven, de alsdan tot stand gebragte uitbreiding der

Akademie moge strekken tot Koem des Vaderlands en tot

Glorie zijner Majesteits Regering.

De Koninklijke Akademie van Wetenschappen,

in haren naam,

{Gei.) J. VAN GEUNS, Voorzitter,

AV. "VROLIK, Secretaris.

Amsterdam,

den 29sten April 1S54.
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OVER

EENE OPTISCHE ILLUSIE,

WAARBIJ HET RELIEF VAN HET BESCHOUWDE VOORWERP

WORDT OMGEKEERD.

DOOE

V. S. IH. VAN DUB WILLIORN.

]. Voor het eerst moet men in eene der eerste zittin-

gen van de Rojal society *) hebben waargenomen dat een

geldstuk, onder het microscoop gezien, in plaats van ver-

heven zich hol voordeed, p. t. gmelin f) heeft later soort-

gelijke illusie nagegaan, en opgemerkt hoe holle vormen

bol werden, en hoe opake voorwerpen ingezonken schenen

in eenen goed verlichten achtergrond, beiden wanneer zij

door een toestel van lenzen gezien werden ; hij heeft zijn

onderzoek op verschillende vormen en ligchamen uitgebreid,

en zag b. v. een verdiepten stempel bol, en eene vlieg als

verdiept in den wand waarover zij kroop. Het eerste

dezer verschijnselen geeft hij als bij de toenmalige natuur-

kundigen niet onopgemerkt aan ; maar hij is de eerste,

wiens verhandeling ik kon raadplegen, en die waarschijnlijk

dit punt meer naauwkeurig onderzocht ; hoewel het ook

mij bekend is, dat er vóór hem reeds melding van werd

gemaakt. De tweede waarneming is waarschijnlijk het eerst

door hem gedaan ; zoo ook houd ik het er voor, dat hij

het eerst nog deze proef deed, waarbij het donkere bolletje

*) Zi^ Wheatstohe Phüosophical magazine. Series. 4. III. p. 255,

en aldaar aangehaald Birch's Hislory II, p. 343.

f) Philosophical transactions. 1745, N°. 47G.

VERSLAGEN EN MEDEDEELINGEN. DEEL II. 11
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van een alcohol-thermometer concaaf werd, wanneer het

tegen een goed verlichten achtergrond werd gezien, terwijl

de glanzende en lichte bol van een kwik-thermometer convex

bleef; hij gebruikte bij al zijne proeven of zijn microscoop

of de oogbuis van eenen verrekijker ; hij ontdekte, wel is

waar, omstandigheden, waaronder deze verschijnselen niet

optraden, maar aan eene verklaring waagt hij zich niet.

Bbewster heeft veel later, en zoo ver mij bekend is

voor het eerst, eene proef omschreven, waarbij reeds voor

het bloote oog een holle vorm in een bollen overgaat.

Z. Onderscheidene natuurkundigen hebben zich reeds

met deze verschijnselen bezig gehouden ; maar vooral de

navorschingen omtrent de oorzaak, die ons, bij zien met

beide oogen, het relief van eenig ligohaam en zijnen waren

vorm juist doet waarnemen, hebben in den laatsten tijd

dit punt weder ter sprake gebragt. Bij de meeste schrij-

vers zal men, vooral wanneer men tot vóór Brewster te-

rug gaat, eene rigting opmerken om eene verklaring te

geven, welke zoowel de omkeering van /lol in bol als die

van bol in kol omvat. Brewster zelf schijnt, zoo lang

lenzen gebezigd worden, deze beide omkeeringen voor ge-

lijkslachtig te houden. Velen plaatsten beide reliefs-veran-

deringen op dezelfde lijn en hielden ze voor uitvloeisels

van dezelfde oorzaak. Ik houd het daarvoor, dat, zelfs

bij het gebruik van een microscoop of van de oogbuis van

een verrekijker, deze beide omkeeringen belangrijk in na-

tuur verschillen en in oorprong niet weinig uitéén loopen.

3. Ik stel mij voor in het volgende uitsluitend te han-

delen over de omkeering van hol in bol, en wel die, welke

voor het bloote ooq plaats grijpt. Men heeft tot nog toe

dit verschijnsel met eene te groote onbepaaldheid omgeven,

eensdeels door het te verklaren op eene wijze, waarbij

het niet duidelijk bleek, of ook niet de omkeering van

bol in hol voor het bloote oog werd toegelaten, en ander-
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deels door immer de subjectieviteit van den waarnemer in

het spel te brengen. Ik hoop het terug te brengen tot

eene zuiver objectieve oorzaak, welke 3ie tegengestelde om-

keering voor het bloote oog onvoorwaardelijk uitsluit, en

nog daarenboven van zelf op de gelijknamige omkeering

met lenzen past. Ik acht het gepast, de vroegere onder-

zoekingen en verklaringen, omtrent het te behandelen on-

derwerp, te doen voorafgaan; zoo ver het mij mogelijk was

zal ik das— desnoods met aanhaling van de eigen woorden

van den schrijver— deze mededeelen. Maar die verwikkeling

van begrippen, die verbinding vaak van mijns inziens te

scheiden verschijnselen, noopten mij, om wanneer ik de

historie van dit ééne wilde schrijven, al het overige daarbij

ook op te nemen.

II.

4. Bij FiscuER *) vond ik te zamen vermeld, dat, wan-

neer men een geldstuk, een stempel enz. onder het mi-

croscoop, of door eene verbinding van lenzen beschouwt,

het geldstuk dikwijls verdiept en de stempel dikwijls ver-

heven zal schijnen. Hij geeft een naanwkeurig overzigt

van de waarnemingen van gmelin, en haalt ter loops nog

JOBLOT aan, welke dien waarnemer reeds voorafging. Bij-

zonder schijnt hem de omgekeerde ligging gewigtig, die

een door lenzen gevormd toaar beeld, zoo als bekend is,

ten aanzien van het voorwerp erlangt ; want hij zoekt de

verklaring der illusie in de omstandigheid, dat wij het

licht van den verkeerden kant invallende zouden denken;

want, zegt hij , ons oordeel over verheven of verdiept rigt

zich naar de waarneming van licht en schaduw ; schaduw

beteekent op de lichtzijde eene verdieping en op de scha-

•) Gesckichte der Physik. IV, p. 197.
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duwzijde eeiie verhevenheid. Blijkbaar wil hij, dat daar

in het gevormde beeld aan de linkerzijde ligt wat eigenlijk

op het voorwerp aan de regterzijde is gelegen, en omge-

keerd, nu ook O]) /iet invallende Zic7i< onwillekeurig deze om-

keering wordt overgedragen ; moest dit worden toegegeven

en gingen wij dan het relief werkelijk naar het vallen

van licht en schaduw beoordeelen, dan was de illusie

verklaard. Voor het gelukken der proef is het volgens

hem noodig, dat men niet terstond bemerkt, van waar het

licht werkelijk komt ; terwijl men nog daarenboven in zulk

eenen toestand het niet in zijne magt heeft, het licht van

dien kant invallende aan te nemen, dien men verlangt.

Zijne verklaring past alleen bij het zien door een zamen-

gesteld microscoop of dergelijken toestel ; in geen geval

past zij op de illusie voor het bloote oog. JonLOT, wiens

werk [Description de phisieurs nouveaux microscopes) reeds

in 1613 verscheen, moet volgens hem hebben opgemerkt,

dat bij voortgezette beschouwing het verheven beeld en

het verdiepte beeld met elkander afwisselden.

5. Brewster heeft zich ook in de eerste plaats, en al

voor geruimen tijd, bezig gehouden met de verschijnselen

die door lenzen worden waargenomen *). Hij geeft eene

verklaring, welke met die van fischer overeenkomt en dus

berust op ons verkeerd oordeel, dat zich door licht en

schaduw laat leiden. Indien wij, zegt hij, eene holle me-

daille met één of meer lenzen in de ruimte omkeeren, zoo-

dat hetgeen aan den eenen kant lag nu aan den tegenover-

gestelden kant komt te liggen, dan zal voor het oog de

schaduwkant het verste van het raam gelegen zijn. Maar

wij weten, dat het raam b. v. nog steeds aan onze lin-

kerhand is, en besluiten nu, omdat een ligohaam, welks

schaduwzijde het verste van het licht gelegen is, bol moet

•) Nalural magie. p. 100

«
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zijn, ook dat de hulle vorm bol is. Het beeld moet dus

eerst worden omgekeerd in de ruimte, zal de verklaring

gelden; dan zullen licht en schaduw worden verwisselden

hierdoor zal een verkeerd besluit worden gevormd. Hoe

de proef met éiine lens gedaan werd, zoodat daarbij van

eene omkeering van het beeld of van licht en schaduw

sprake kan zijn, kan ik mij niet goed voorstellen.

6. Bij eene andere gelegenheid *) is ook door hem de

omkeering van een iutaglio in een cameo voor het bloote

oog behandeld. Als voorwaarde voor het gelukken der

proef geeft hij aan, dat men b. v. het oog vast op een

verdiept gips-afgietsel rigte zonder te letten op de omge-

legen voorwerpen ; ik vermoed dat hij reeds dikwijls zoo

goed als maar met één oog zal hebben gezien. Hij ver

klaart het verschijnsel bijna zuiver subjectief; de geest spant

zich in, zegt hij, om zich zelven eene illusie te schep-

pen; men zou zich in het geloof brengen, dat deintaglio

een cameo is. Hier brengt hij dus al het gewigt der ver-

klaring over op de subjeotieviteit van den waarnemer, die

hij zoo even, bij de verschijnselen met lenzen, reeds als

medeoorzaak liet doorschemeren. Ik wil overigens niet

beslissen, in hoe verre hij de mogelijkheid der verandering

van een verheven vorm in een verdiepten voor het bloote.

oog toelaat ; zeker is het, dat deze verklaring, zonder na-

dere bepaling, ook op dit geval zou passen. Wheatstone

verwijst nog naar eene verhandeling van brewster in de

Transadions of the royal society of Edinhurgli, Vol XV,
die ik echter niet heb kunnen raadplegen.

7. MuxcKË, in gehler's Wörterhuch f), haalt gmelin,

*) Edinhvrgh Journal of science. IV. 1826. p. 99. De stukken

van BREWSTER ken ik alleen uit de geraadpleegde verhandelingen

v.tn WHEATSTONE en SCHRÖDER.

f) CJeuler's Wörtcrhitch. IV, p 1455.
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JOBLOT en ook bittenuouse aan; hij vermeldt, hoe deze

laatste beweerde, dat indien de omkeeriDg van het lieht

bij het microscoop de oorzaak van het verschijnsel was,

dit moest wegvallen wanneer men omgekeerd invallend,

d. i. eerst door een vlakken spiegel naar den spiegel van

het microscoop teruggekaatst, licht bezigde om het voor-

werp te verlichten. Door deze kunstgreep zoude dus vooraf

reeds het raam schijnbaar aan de rcgterzij de gebragt worden,

terwijl het werkelijk aan de linkerzijde ligt; mUiNCKE doet

opmerken, dat dit wegvallen geen plaats heeft, en verwerpt

daarom deze boven reeds bij fischeb en bbewsteb breed-

voerig uitée'ngezette verklaring. Hij spreekt nog van

eene verklaring van brewsteb, welke in de van dezen

schrijver reeds aangehaalde verhandeling moet te vinden

zijn, en wel in het boven (Art. 5) gegevene zal besloten

zijn; tegen deze verklaring rigt hij de tegenwerping, welke

ontspruit uit het optreden van het verschijnsel met eene

enkele loup ; hij maakt dus dezelfde zwarigheid, die ik

aanwees. Zonderling genoeg, spreekt hij niet uitdrukkelijk

over het verschijnsel met het bloote oog. Hij verklaart

nu de illusie in het algemeen, door op te merken, dat de

meer vooruitstekende, meer verlichte deelen, wegens den

gelijkblijvenden gezigtshoek, op grootere afstanden geplaatst,

de meer donkere, meer verdiepte daarentegen digter bij

gebragt zouden worden, hetgeen met andere soorten van

gezigtsbedrog moet zamenvallen. Ik zou niet gaarne deze

verklaring aannemen.

Hij geeft ten slotte toe, dat ook zijne eigene verklaring

onvolledig is.

8. Wheatstone roert deze verschijnselen aan, *) voorname-

lijk voor zoo ver zij voor het bloote oog plaats grijpen,

in zijne gewigtige verhandelingen over de oorzaak waar-

*) Philusophical magmine, Srries 4, III. p. 256.
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door wij het relief der voorwerpen iu zijne juiste natuur

waarnemen. Hij vermeldt *) raet opzet in zijne tweede

verhandeling-, dat hem deze proeven nooit gelukken zoo-

lang hij met beide oogen ziet ; hij houdt het er tevens

voor, dat, wanneer men ze raet beide oogen doet, de beide

indrukken, ongelijk zijn, en dat men daardoor ook dan nog

slechts met één oog ziet ; waarschijnlijk maakt hij deze

opmerking, opdat men niet, zoo als onder anderen moser

reeds deed, uit deze verschijnselen eene tegenwerping zoude

putten tegen zijne theorie, omtrent het zien met beide

oogen. Zijne verklaring iu de eerste verhandeling is als

volgt : n wanneer wij vooronderstellen, dat een cameo en

een intaglio van hetzelfde voorwerp worden beschouwd,

waarbij de verhevenheden van den een volkomen over-

eenstemmen met de verdiepingen van den ander, dan is

het gemakkelijk aan te toonen, dat de afbeeldingen van

beiden op de retina zoo goed als gelijk zijn. Wanneer de

cameo of de intaglio raet beide oogen wordt gezien, dan

is het onmogelijk (bij de verbinding der indrukken) eene

verhevenheid voor eene verdieping te houden ; maar wan-

neer een van beiden slechts met één oog wordt gezien,

dan verliezen wij de zekerste gids voor ons oordeel, na-

melijk het verschil der teekeningen, welke aan beide oogen

worden aangeboden ; de verbeelding tracht daarom dit ge-

brek te verhelpen, en wij meenen, dat het voorwerp ver-

heven of verdiejrt is, al naar gelang zij ons dit aangeeft.

Zonder twijfel staat ons oordeel, in zekere gevallen, onder

den invloed van bijkomende omstandigheden, en de inta-

glio of de cameo kan zich somtijds vertoonen in over-

eenstemming met onze verkregen kennis aangaande de

rigtingen waarin zich schaduwen moeten vertoonen ; maar

de voorname oorzaak van het verschijnsel moet gezocht

*) Philiisophical magazine. Series 4, UI. p. 522.
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wordeu in de onbepaaldheid van ons oordeel ten gevolge

hiervan, dat de betere middelen om over vorm te oordee-

len ons verlaten." In zijne tweede verhandeling wil hij

niet nader op dit verschijnsel terugkomen na het stuk van

BRBWSTEIt in de Edinburgh l^ransactions ; alleen wijst hij nog

op eene proef, waarbij die bekende soort van voortbrengselen

der kunst, die bas-relief in plano moeten voorstellen, of

den hollen of den bollen vorm schijnen te toonen, al naar-

dat het werkelijke licht in tegengestelde of in dezelfde rig-

ting invalt met dat, naar hetwelk door den kunstenaar

licht en schaduw op de teekening zijn aangebragt ; en dit

verschijnsel grijpt zelfs dan plaats, wanneer men met beide

oogen ziet. Wheatstoi«e schijnt hierom de omkeering van

een intaglio en deze illusie aan verschillende oorzaken te

willen toeschrijven.

9. MosBR *) geeft een berigt en eene kritiek van de

eerste verhandeling van wheatstone, en wordt daardoor ook

tot eene beschouwinjï der onderhavitre omkeerins n-eleid
;o o DO'

hij wederlegt de verklaring van wheatstome in zooverre,

dat de verbeeldingskracht zulk een grooten invloed niet

zou hebben. Hij merkt op, dat het verschijnsel met één

en ook met beide oogen kan worden waargenomen, en wil

deze omstandigheid bijzonder op den voorgrond stellen.

Hij wil, dat de verschijnselen in het algemeen, waarvan

hier sprake is, ten deele zouden behooren tot die, welke

men bij stereometrische figuren waarneemt, die zich op eene

zonderlinge wijze omkeeren, en waarvan wheatstone ook

gewag maakt. Hij acht de verklaring van wheatstone

ongenoegzaam, en verwerpt ook de reeds vermelde ver-

klaring, die op ons oordeel over licht en schaduw berustte,

als algemeen beginsel, ten minste voor het geval, dat de

illusie met het bloote oog of met eene enkele loup wordt

waargenomen, juist omdat het met eene enkele loup of op

*) Dove's, Repertorium Jer I'/ti/sik. V, p.39l.
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eene nog eenvoudiger wijze wordt gezien, waarbij dus van

eene omkeeriiig van het beeld in de ruimte geene sprake

kan zijn. ïer verklaring merkt hij nu voorloopig aan,

om er te eeniger tijd op terug te kunnen komen: //het

oog is zeer gewoon om de meest verlichte voorwerpen of

de meest verlichte deelen van een zelfde voorwerp voor

naderbij dan de overige te houden ; zooals dit door de

schilderkunst, zelfs bij gebrekkige en slechte perspectievi-

sche teekening der vormen, genoegzaam wordt aangetoond.

Wanneer nu b,v. bij een verdiept gesneden steen het licht

in de meest verdiepte plaatsen valt, zullen deze voor het

oog naderbij schijnen, en de steen zal verheven worden

genoemd, en daar dit nu zelfs dan plaats heeft, zooals

gemeld is, wanneer men met beide oogen ziet, zoo is het

klaar, dat de door wheatstone op den voorgrond gebragte

ongelijkheid der beelden van een en hetzelfde voorwerp

zich hierbij, tegen de verdeeling van licht en donker, niet

kan doen gelden, en in werking hiervoor moet wijken."

MosER bedoelt alleen die werking van lichten schaduw,

waarbij sterker verlichting den schijnbaren afstand van het

voorwerp moet vergrooten. Ik wil wel toegeven, dat groo-

ter intensiteit van het licht, dat door eenig ligchaam

wordt afgezonden of teruggekaatst, dit ligchaam op groo-

teren afstand zigtbaar maakt, maar niet, dat wij het daar-

door een grooteren schijnbaren afstand zouden toevoegen
;

en allerminst zoude ik geneigd zijn, hierin de oorzaak der

verschijnselen te zoeken.

10. Easpail *) had vroeger, terwijl hij vermeldde, hoe

holle vormen onder het microscoop bol kunnen schijnen,

herinnerd, dat er twee middelen bestonden om de illusie

voor te komen; vooreerst: dat men sterk licht op het

voorwerp werpt, en ten tweede: dat men het brandpunt

') Volgens WHEATSTONE. Ziu zijne verhandeling Pliil. Mag. Ser.

4, III, p. 256.
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aciitervulgend op de verschillende deeleii van liet voor-

werp rigt. Door het eerste middel wil hij beter gelegen-

heid geven, om uit het vallen van licht en schaduw juist

over den vorm te oordeelen. Gmelin reeds had opgemerkt

dat, wanneer hij zijne buis terstond op het midden van

den verdiepten stempel rigtle, deze dan ook even spoe-

dig bol scheen; maar dat, wanneer hij eerst het brandpunt

rigtte op den rand en langzaam tot het midden overging

de vorm in zijne ware gedaante verscheen. Fiscuer meende

dat men in dit tweede geval den vorm misschien juist zag,

omdat men het voorhanden zijn of het ontbreken van slag-

schaduwen duidelijker bemerkt. Gmelin noemt ook reeds

het aanwezen van schaduw onder de mogelijke oorzaken,

waardoor soortgelijke illusies kunnen voorkomen.

III.

11. Prof. SGHRöDER *) eindelijk heeft deze verschijnse-

len ook als veld van onderzoek gekozen, maar zich een-

voudig bezig gehouden met de omkeering eener verdiepte

medaille in eene verhevene voor het bloote oog. Op het

Gesellschaft Deutscher Naturforscher van 1852 bragt die na-

tuurkundige dit onderwerp ter sprake, en toonde schoone

exemplaren van gips-afgietsels ; hij trachtte daarbij voor-

namelijk het schoone licht-effect, dat zulk eene omgekeerde

medaille aanbood, te verklaren. Hierin lag ook voor mij

de eerste aanleiding om mij met dit onderzoek onledig te

houden. Later verscheen eene verhandeling van hem f)

en deze wil ik, ter aanduiding zijner zienswijze, volgen.

*) Fresenius und BRAUN, Amdicher Bericht üher die neun-iiml-

zwanziqste Versammbmi/ der Gesdlschuft Deutscher Naturforscher und

Aerzte in )8"i2. p 100.

t) PoGGENDOBFP's Annnien, LXXXVII. p. 300.
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Prof. scHRöDER spreekt hierin over de voorwaarden der

proef en hare verklaring op de volgende wijze: "de ver-

diepte medaille moet, van den aanvang der beschouwing

af aan op zulk eenen afstand van het oog worden gehou-

den, buiten de wijdte van het duidelijkst zien, dat het

oog wel het verloop van licht en schaduw kan waarnemen,

maar toch niet de omtrekken van alle deelen in het bij-

zonder met volle scherpte kan onderscheiden. Zoolang

eene verdiepte medaille zoo nabij het oog wordt gehouden,

dat alle hare deelen naauwkeurig kunnen worden onder-

scheiden, vertoont zij zich werkelijk verdiept, hoe lang

men haar ook mag beschouwen. Daarom moeten grootere

vormen, welke belangrijker verdiepingen bezitten, verder

van het oog worden gehouden, wanneer zij verheven zullen

schijnen, dan kleinere; en daar men met beide oogen af-

stand en relief beter waarneemt dan met e'én oog, zoo moet

eene verdiepte medaille op grooteren afstand worden ge-

houden, wanneer zij bij het beschouwen met beide oogen

verheven zal schijnen dan bij beschouwing met één oog."

Verder: ^//het verheven zien van holle vormen met het

bloote oog heeft alleen dan plaats, wanneer zij koppen,

menschelijke figuren, in het algemeen zulke voorwerpen

voorstellen, welke slechts plastisch kunnen worden gedacht

;

het treedt niet op bij eenvoudige ornamenten, omdat bij

deze geen grond voorhanden is, waarom wij ze ons anders

zouden voorstellen, dan ze werkelijk zijn. Eene omkeering

van een ornament, zoodat het verhevene verdiept en het

verdiepte verheven scheen, is mij nooit gelukt, en even zoo

min aan een van de personen, met welke ik gelegenheid

had deze proeven te herhalen. Slechts letters op een ge-

graveerd cachet is het mij hier en daar gelukt om te

keeren met één oog, wanneer de glans juist op den kant

der trekken viel. De verdiepte vorm van een menschelijk

gelaat daarentegen wekt de voorstelling van een mensche-
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lijk gelaat in plastischen vorm, om dezelfde reden, waarom

eene teekening of eene schilderij deze voorstelling wekt;

alleen doet de verdiepte Torm het veel volkomener, omdat

zij niet inaar eene matte afbeelding van licht en schaduw,

maar de werkelijke schaduw en het xoerkelijke licht bevat.

Wanneer een verdiepte vorm voor het bloote oog ver-

heven schijnt, is men genoodzaakt, zich voor te stellen,

dat het licht uit eene andere rigting komt, dan van waar

het werkelijk komt. Deze laatste aanname heeft echter

voor het onbewust werkzame verstand, dat bij alle zinne-

lijke voorstellingen tusschen beiden treedt, geer.e moeije-

lijkheid; een holle vorm van eene menschelijke figuur

vertoont zich voor het bloote oog des te volkomener en des

te gemakkelijker verheven, naarmate hij in eene schuine

rigting nader bij het heldere licht eener lamp wordt ge-

houden, omdat schaduw en licht zich dan het scherpst af-

teekenen."

Eindelijk: wer staan bij de onderhavige illusie twee

werkzaamheden der ziel tegenover elkander. De waarneming

van de werkelijke omtrekken van de deelen van het object

wekt de voorstelling van den verdiepten vorm ; de waar-

neming van de verdeeling van licht en schaduw zoekt,

veel magtiger dan eene schilderij het kan, de voorstelling

van den plastischen vorm van het voorgestelde voorwerp,

van den verheven vorm, te wekken. Wat men nu een in

zich zelven keeren van den geest noemt, is niets anders

dan die toestand van den geest, in welken hij zich leven-

diger laat beheerschen door de indrukken van zijne eigene

voorstellingen dan door de indrukken der zinnen en der

buiten-wereld ; in dezen toestand ontstaat de voorstelling

der bolle medaille, en is zij eenmaal ontstaan dan blijft

zij hardnekkig bestaan. Den verdiepten vorm kan men nu

als zoodanig eerst dan weer zien, wanneer men eenigen

tijd naar iets anders heeft gezien."

\
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IT.

13. Men bemerkt ligt, wanneer men zich met proeven

hieromtrent bezig houdt : Prof. schröder heeft zeer goed

gezien onder welke omstandigheden het verschijnsel ont-

staat; namelijk bij onduidelijk zien met beide oogen of

ook met één oog. Maar hij schijnt aan te nemen, dat het

alleen kan worden waargenomen, wanneer het voorwerp ge-

legen is op grooteren afstand van het oog dan de duide-

lijkste gezigts-wijdte, en deze beperking zoude hij zelf,

bij nadere overweging, even als ik hebben verworpen ; want

het verschijnsel is op eiken afstand van het oog waar te

nemen, mits maar onduidelijkheid aanwezig zij.

In het algemeen zal bij zien met één oog zeer gemak-

kelijk onduidelijkheid worden geboren ten gevolge van ge-

brekkige accommodatie; dat is, juiste herkenning van vorm

zal onmogelijk zijn, waarbij tevens difl'usie zal ontstaan.

Toch kan ik éénoogig zien niet zoo uitsluitend als vol-

doend hulpmiddel opgeven tot het te voorschijn roepen

van het verschijnsel, als men misschien uit wheatstone

wel zou opmaken ; integendeel stel ik met Prof. schröOer

vooruit, dat men tevens eenigzins onduidelijk zie; want

met inspanning kan men met één oog enkele plaatsen al-

thans dwingen hare ware gedaante te behouden.

13. Eer ik mij verder met het verschijnsel bezig houd

wil ik nog eenige opmerkingen maken omtrent de wijze

van ons zien en de middelen, die ons ten dienste staan,

om bij zien met één oog nog over onderlinge ligging der

voorwerpen te oordeelen. Vooreerst bemerkt men terstond,

dat wij, wanneer we een overzigtover eenig voorwerp trach-

ten te erlangen, onophoudelijk het punt van convergentie

der oogassen over de geheele uitgestrektheid van het voor-

werp heen en weder bewegen. Wij doen dit, om de on-

duidelijkheid, welke de deelen verkrijgen, zoodra zij maar
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even buiten de oogas gelegen zijn, en welke steeds toe-

neemt, naarmate zij al verder en verder van haar zijn ver-

wijderd, zoo veel mogelijk gelijkelijk over het geheel te

verdeelen. Bij onverwrikt beschouwen van een enkel punt

zijn de omgelegen punten, op kleinen afstand reeds, zeer

onduidelijk. Zien wij met één oog, dan bezigen wij het-

zelfde hulpmiddel; wij laten de oogas over de oppervlakte

weiden. Deze omstandigheid, geloof ik, verspreidt licht

over het verschil tusschen drücke, prevost en brewster

en dove en wheatstone *) omtrent de oorzaak van ons

stereoscopisch zien, d. i. omtrent het eigenlijk wezen van

de voorafgaande gewaarwordingen, naar welke wij het re-

lief eu den vorm der ligchamen beoordeeleti. Wij laten

bij de beschouwing van eenig voorwerp, wel is waar, het

punt van convergentie der oogassen onophoudelijk over dit

voorwerp weiden, maar dit heeft voornamelijk ten doel die

gelijkmatige verdeeling van genoemde onduidelijkheid over

het geheel; daarenboven voorkomt deze bewegelijk heid nog

eene andere onduidelijkheid, welke bij strak zien op een

zelfde punt uit afmatting zou ontstaan. Dat het werkelijk

maar een klein plekje is, dat wij, bij zien op een eukel

punt, duidelijk waarnemen, kan de vlugtigste beschouwing

leeren.

14. Ten tweede kan men, wat aangaat de herkenning

van vormen, zoogenaamd dubbel zien met twee oogen, niet

anders beschouwen dan als zien met één oog. De oogassen

loopen of te digt bij of te ver af zamen, en de weer naar

buiten gebragte afbeeldingen, die op beide oogen worden

gevormd, kunnen in geen geval weder zamen vallen, of

kunnen niet meer tot een zelfde punt worden herleid. De

punten der retina van beide oogen namelijk, waarop die

*) Dove, Darslellung der Farbenlehre. Neue Ausgabe, p. 161,

et seqq.



( 167 )

beide afbeeldingen werden gevormd, zijn ten opzigte der

oogassen geene gelijknamige punten meer. De verbinding

der indrukken bestaat dus niet meer, en wij kunnen alzoo

hierdoor, althans even min als bij zien met één oog, over

vorm oordeelen. — Bij zien met één oog, waarbij ons dan

dit eerst in den laatsten tijd zoo juist in het licht ge

stelde middel om over vorm te oordeelen, ontvalt, is het

maar aan enkelen, door gewoonte of door studie beter ge-

oefenden, gegeven, om door andere, minder algemeen op-

gemerkte, hulpmiddelen nog juist omtrent vorm en onder-

linge ligging te besluiten. Wil men een voorbeeld, hoe

wij onder anderen bij zien met één oog, even als met twee

oogen, nog het hulpmiddel van het onderscheppen van

elkanders licht bezigen, om de onderlinge ligging der

voorwerpen te bepalen, een middel, dat wij in het dage-

lijksche leven zoo dikwijls ongevoelig in toepassing bren-

gen, dan verwijs ik naar deze bekende proef: *) men houde

een ring, ongeveer 5 Ned. duim in middellijn, voor een

hollen spiegel, zoodanig dat het beeld verder van den spie-

gel ligt dan de ring. Plaatst men zich nu in de lijn,

welke ring en beeld verbindt, dan zal men met twee oogen

ook werkelijk het beeld vóór den ring zien ; maar met

één oog, wanneer alzoo de verbinding der indrukken de

juiste plaats van het beeld niet meer aanwijst, meent men

het beeld achter den ring te zien ; omdat men bemerkt,

dat de ring bij het punt van doorsnijding een stuk van

het beeld wegneemt, daar hij een gedeelte der stralen on-

derschept, welke het beeld hier zouden vormen en men

dus naar den gewonen regel werkelijk moet wanen, dat

de ring digter bij het oog staat dan het beeld. Een be-

paalden afstand achter den ring echter zal men het beeld

niet kunnen aanwijzen ; want deze moet geheel onzeker

*) Dove, Dorstellung der Farbenlehre. Neue Ausgabe, p. 164.
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blijven, Jaar het gebezigde iniJdel ons hieromtrent geen

uitsluitsel kan geven ; en hoogstens zou de vergelijking

der schijnbare grootte van ring en beeld omtrent dit punt

nog een besluit kunnen doen vormen, dat echter in allen

gevalle valsch en daarenboven zeer onzeker moet zijn. Ik

kan het mij ook raoeijelijk verklaren, hoe dove *) bij

eene soortgelijke proef het beeld in de vlakte van den

spiegel zag terugwijken, tenzij die oppervlakte zoo als ik

dit zelf meende waar te nemen, als het ware een rustpunt

werd voor het oog.

15. Wil men nog een eenvoudig voorbeeld voor het

onzekere van ons oordeel over onderlinge afstand en lig-

ging, bij zien met één oog, alzoo terwijl het gewone hulp-

middel ontbreekt; een voorbeeld tevens, dat nadert tot de

omkeering van het relief eener medaille ; men zie dan met

één oog, eenigzins onverschillig en in eene schuine rig-

ting in eene gewone ronde kartonnen doos, zoodanig dat

men den onderrand van binnen niet ziet, en men zal spoe-

dig wanen, dat de overstaande wand als een wit ])apier

over de opening is uitgestrekt ; de doos schijnt als door

een papier gesloten, maar men moet zorgen dat die over-

staande wand b.v. door eene lamp gelijkmatig zij verlicht.

lü. Bij staren ontstaat spoedig eene bewegelijkheid of

beving, ten gevolge van de afmatting, welke voortvloeit

uit de aanhoudende spanning der spieren, welke het oog

rigten ; zoowel uit de voortdurende prikkeling der retina

als uit deze bewegelijkheid ontstaat die onduidelijkheid,

waarvan ik boven reeds sprak en welke immer strak zien

vergezelt. Het oog te rigten naar een geheel ander

punt, waarbij het voor een geheel anderen afstand wordt

geaccommodeerd, is dan het beste middel om haar te

doen verdwijnen ; men kiest daarom het best, dit punt op

•) i. c. p. 165.

i
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cenen afstand, welke veel verscliilt van dien, waarop het

te lang beschouwde punt gelegen was. Eigt men dan het

oog weêr op dit eerste punt, dan zal men het weer klaar

en duidelijk kunnen waarnemen. Staren werd in overeen-

stemming hiermede door onderscheidene schrijvers meer of

minder duidelijk aangegeven als middel om de illusie tot

stand te brengen; en eene wijle afwenden van het oog als

noodzakelijk vereischte om haar te vernietigen.

17. Zien met één oog of eene zekere mate van dubbel

zien, bij het gebruik van beide oogen, is het eerste en

immer noodzakelijke middel, waardoor wij eene holle

medaille in eene bolle zullen doen overgaan; de mate van

het gebrek in convergentie der oogassen in het tweede ge-

val is eigenlijk onverschillig, mits het maar aanwezig zij.

In het eerste geval zullen van zelf spoedig de gevorderde

onduidelijkheid en diffusie ontstaan, ten gevolge van het

staren en de afmatting hieruit geboren, of ten gevolge van

slechte accommodatie ; in het tweede zijn deze immer tot

een zeker bedrag aanwezig, ten gevolge van de laatste der

genoemde oorzaken. Zoodra daarenboven eenig punt bui-

ten de gezigt'sas is gelegen, is liet van zelf reeds meer of

minder diffuus. — En deze difi'usie, hoe dan ook ontstaan,

zal het hare bijdragen om de moeijelijkheid iu het juist

waarnemen van scherpe trekken en lijnen te vergrooten,

en juist hierdoor eene eerste en gewigtigste schrede, om de

verlangde illusie tot stand te brengen. In deze weinige

punten zal men al de voorwaarden terug vinden, welke

door de schrijvers, die deze omkeering voor het bloote oog

vermeldden, werden opgegeven tot het wel gelukken; een-

voudig zien met één oog, en een weinig onverschillig, een

weinig onduidelijk zien is de kortste weg. De afstand van

het duidelijkst zien heeft hier geene bepaalde beteekenis,

dan alleen dat men moet toezien het voorwerp niet juist

te houden op het punt, waarvoor het oog is geaccommo-

VER3LAQCS EN MEDEDEEl-IKGEN, DEEI, II. 12
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deerd. Weinig oefening wordt maar vereisclit om het

verschijnsel terstond op te merken, en men zal zich ver-

wonderen, dat men het niet veel vroeger heeft waargeno-

men. Men drage zorg, het holle afgietsel stil te houden,

want, bij belangrijke beweging althans, komt telkens zijne

eigenlijke gedaante weer even te voorschijn ; het voorbij

elkander schuiven namelijk der verschillende deelen op de

retina, en de gang in de verandering van licht en scha-

duw zullen dan naar den gewonen regel de ware ligging

der deelen verraden ; evenzeer kan eene belangrijke be-

weging van het hoofd ons voor een oogenblik aan de

waarheid komen herinneren.

V.

18. Alle schrijvers gaven in het algemeen een meer of

minder subjectieven grond voor zoo ver zij deze omkee-

ring voor het bloote oog trachtten te verklaren, terwijl

hunne theorie daarbij dikwijls even zoo goed de omkeering

van het bolle in het holle, als die van het holle in het

bolle toelaat; hoewel ik zeer betwijfel, of met het bloote

oog liet eerste verschijnsel wel ooit is waargenomen of zal

worden waargenomen. Ik zal niet ontkennen, dat — bij

de schijnbare omkeering van eene holle medaille in eene

bolle, — evenzeer als de punten, die verdiept waren, verheven

worden, zoo ook de andere, die verheven waren, verdiept

worden ; maar dit is geheel iets anders dan de verandering

van eene bolle medaille, van een eigenlijk bas-relief,in de

overeenstemmende verdiepte ; men houde in het oog, dat

de verlieven punten op deu hollen vorm, die verdiept wor-

den, over het algemeen scherpe kanten zijn, en geeue ronde

vormen; en de omkeering van een bas-relief, die door enkele

verklaringen wordt toegelaten, eischt de schijnbare veran-

dering van ronde verhevenvormen in holle. — De overgang

van een intaglio in eenen cameo, het eenige verschijnsel
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dezer rubriek, dat ik met het bloote oog heb kunnen waar-

nemen, houd ik voor het uitvloeisel eener zuiver objectieve

oorzaak ; ik geloof dat die, in de eerste plaats, als, eene meer

zuiver objectieve, als eene meer physische werking moet

worden verklaard. De vraag, die ik hier wil behandelen,

is eenvoudig deze : waarom vertoont een met één oog en

daarenboven meer of minder onduidelijk geziene intaglio zich

als verheven? waarom moet hij dat tegengestelde voorkomen

aannemen? Ik zal mij niet begeven in eene wederlegging

der verklaring van anderen, maar mij uitsluitend bepalen

tot de afleiding en toelichting der verklaring, die ik zelf

voor de ware houd, en deze, zoo kort en naauwkenrig

mogelijk, trachten af te handelen.

Ik hoop aan te toonen dat: een holle vorm, onder de

gestelde voorwaarden, hol moet schijnen, omdat vooreerst de

kenschetsende scherpte zijner trekken verloren gaat, waardoor

deze onzigtbaar worden, gelijk op eenen bollen vorm, en vol-

komen in voorkomen met de trekken op dezen overeenstem-

menden vorm gaan zamenvallen, — ondersteld zelfs, dat deze

laatste met heide oogen en zoo duidelijk mogelijk wordt ge-

zien; — omdat ten tweede de verdeeling van het licht in het

algemeen, — die, zoo lang de trekken volkomen scherp en dui-

delijk werden gezien, geen merkbaren invloed op onze opvat-

ting had,— zoodra de vorm eenigzins onduidelijk wordt gezien

en de scherpte der trekken is verdwenen, hare regten doet gel-

den even als op eenen hollen vorm, waar zij den boven-

toon in de voorstelling voert ; en eindelijk omdat juist deze

verdeeling van het licht, als volkomen passende op eenen bollen

vorm, ons zulk eenen bollen vorm voorspiegelt en hierdoor

het wezenlijkste toebrengt om de illusie te volmaken, daar

wij hij duidelijk zien nog nimmer hebben opgemerkt, dat zij

even goed aan een hollen vorm eigen is. Om kort te gaan,

ik hoop aan te wijzen dat, wanneer een holle vorm ondui-

delijk en met één oog wordt gezien, èn het verdwijnen van
12*
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de scherpte der trekkeu, èn de grootere invloed, welke hier-

door de verdeeling van het licht op onze voorstelling ver-

krijgt, èn die algemeene verdeeling van het licht zelve in

haar wezen zamenstemmen, om de voorstelling van eenen

bollen vorm tot stand te brengen. Ik laat het aan den

lezer over, om te beslissen, welke punten van overeenstem-

ming mijne verklaring heeft met die mijner voorgangers.

Ik stem gaarne toe, dat nevens langdurige waarneming,

vooral de lezing van de verhandeling van Prof. scuröder

mij tot deze inzigten heeft geleid ; ik wil toestemmen, dat

mijne verklaring met de zijne in onderscheidene punten

zamenvalt; maar ik vertrouw: men zal toch immer willen

gewonnen geven, dat ik zijne denkbeelden nader heb uit-

gewerkt en de zaak van eene meer physische zijde heb

opgevat.

Daarna eerst zal ik, op grond dezer verklaring, meer

uitsluitend overwegen, of de omkeering van een bollen vorm

in een hollen voor het bloote oog kan bestaan ; verder

zal ik ook het een en ander in het midden brengen om-

trent de oorzaak van liet aangename licht-efl'ect, dat een

omsekeerde holle vorm den beschouwer aanbiedt.o

19. A. Beschouwen wij a h (Fig. 1) eenen bol, met

beide oogen, welke in O en O' zijn geplaatst, dan zullen

blijkbaar deraaklijnen,uit O en O' in de rigtingenOaenO'

a

getrokken, den bol in twee verschillende punten aanraken ;

evenzoo zullen de raaklijnen uit O en O' aan den bol naarden

kant van & getrokken hem in verschillende punten treffen;

deraakhjnen nu bepalen de uiterste punten, welke uit eenig

punt kunnen worden gezien en de conclusie ligt dus niet

verre, dat de uiterste grenzen van eenen bol maar met één

oog kunnen worden gezien en dus moeijelijkcr zijn waar

te nemen. Dit zelfde geldt nu eenigzins althans voor

elke bolvormige verhevenheid, welke men op eene bolle

medaille kan denken. De verhevenheid laat zich echter
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zoo vlak en zoo klein in omtrek denken, dat deze oorzaak

voor vele standen van den waarnemer al zeer weinig tot

de onzuiverheid van trekken en grenzen op dezen vorm

zou bijdragen. Maar ik stel mij in b a c {Fig. 3) da

doorsnede voor van eene afscheiding tusschen twee zulke

verhevenheden, dat is de doorsnede van de verdieping welke

er tusschen ligt, — uit zoodanige nevens elkander geplaatste

verhevenheden bestaat een caraeo voor het grooter deel en

de afscheiding stelt een' scherpe trek voor. — De oogen

zijn vooreerst geplaatst in O en O' dan wordt door bei-

den het diepste punt a gezien, raaar hier stuit dan ook

het gezigt, en er is niets verders te zien ; voor beide

oogen ligt dat punt op den achtergrond, en zelfs bij de

beste verlichting is het moeijelijk waar te nemen. Zijn ten

tweede de oogen in o en o' meer ter zijde gelegen, dan

is het punt a al spoedig voor het eene o' verborgen, daar

de raakliju, uit o' getrokken, reeds in b raakt; en zoo zal

weldra, bij nog grootere zijdelingsche verplaatsing, het

punt a zich voor beide oogen achter de neven gelegen

verhevenheid a b verschuilen. Om deze oorzaken, en ik

geloof er zijn redenen genoeg gegeven, zijn de trekken

op een bollen vorm als zoodanig bijna immer onzigtbaar,

en onze waarneming bestaat alleen in de opvatting van

de algemeene verdeeling van het licht; eigenlijke lijnen

van afscheiding zien wij niet, maar wij volgeÉ den gang

van het licht, dat in zijne afwisseling met schaduw, in

zijne tinten en in zijne overgangen de kromming volgt, en

zoodoende, wel is waar onder toetreding van de verbinding

der indrukken op beide oogen — die echter maareenen niet

noemenswaardigen invloed op onze voorstelling heeft— het

verloop der krommingen en trekken doet kennen. Het heeft

zeer weinig invloed of men bij de beschouwing van een bas-

relief maar met één oog ziet, en hieruit besluit ik, dat de
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waarneming der vormen hier voor het grooter deel op de

verdecliiig van het licht berust, en dat de verbinding der

indrukken al zeer weinig uitwerking heeft.

30. B. Beschouwen wij een hollen vorm ah {Fig. 3),

waarbij de oogeu geplaatst zijn in O en O', dan zijn juist

de punten a en 6 het beste zigtbaar: de lijnen uit Oen O'

tot die punten getrokken, kunnen hen vrijelijk bereiken.

Zij nu b ac {Fig. 4) de doorsnede der scherpe afscheiding

tusschen twee verdiepingen op een iutaglio, die overeenko-

men met de verhevenheden op den bollen vorm in {Fig. 2) ;

deze afscheiding zal hier eene verhevenheid zijn. Voor de

oogen in O en O' is de vooruitstekende punt a in twee

verschillende punten a' en a" {Fig. 5) op den achtergrond

geprojicieerd; dit punt a ia dus goed zigtbaar, en voor

eiken anderen stand der oogen in o en o' {Fig. 4) blijft

het boven alles uit even goed te zien. De omtrekken

kunnen nu duidelijk worden waargenomen, en het is moge-

lijk om het punt van convergentie der oogassen juist op

het punt a te brengen; de nevengelegen deelen wijken

als het ware terug, om dit beter te toonen. De indruk

der omtrekken is zóó overwegend, dat daartegen de in-

druk van de verdeeling van het licht als het ware ver-

dwijnt, hoewel zij hier evenzeer aanwezig is als op den

bollen vorm, en in verloop met de verdeeling op dezen

nagenoeg overeenkomt en vergelijkbaar is, in aanmerking

nemende, dat de ligging der best beschenen plaatsen is

verwisseld. De verdeeling van het licht is teruggeweken

en de verbinding der indrukken is hoofdzaak geworden.

21 . C. Schilders passen deze waarnemingen toe bij het

schilderen van bolle en holle vormen: bij de eerste zul-

len zij geene scherpe trekken geven, maar het verloop van

het licht en de verdeeling der schaduw trachten na te

bootsen ; bij de laatste zullen zij scherpe trekken teekenen
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en de randen doen uitkomen, eu door eene zware schaduw,

achter die randen geworpen, het invallen van het licht

aanwijzen, wijl door eene ligle schaduw geene uitwerking

zoude worden te weeg gebragt, daar zij tegen de scherpte

der randen zou verdwijnen. Alleen eene donkere schaduw

zal, zoo als uit het boven van GMELlN en anderen aangevoerde

genoegzaam blijkt, hare regten kunnen doen gelden bij den

scherpen indruk der randen en hier dus, met dezen verbon-

den, de voorstelling van den hollen vorm kunnen wekken.

Geene andere tegenstelling, dan die wij bg schilders reeds

zien toegepast, wordt in het leven geroepen bij de illusie

die wij hier overwegen. Zij b a c, [Fig. 6) weder de

doorsnede van eene scherpe vooruitstekende afscheiding op

een hollen vorm met de aangelegen verdiepingen; in plaats

van met twee oogen zien wij nu maar met één, en hier-

door wordt in de eerste plaats de groote omzetting be-

werkstelligd ; dit ééne oog zij gelegen in O, dan neemt

men het punt a slechts in één punt a' op den achter-

grond geprojicieerd waar. De eigenlijke bovenrand der

trek is uiterst dun, en deze dunne rand verdwijnt

spoedig in den achtergrond, want de diffusie en on-

duidelijkheid doen weldra het hare om zulk eene lijn uit

het beeld uit te wisschen ; vooral is het brengen buiten de

oogas zeer geschikt, om zulk eene lijn te verdrijven en ter-

stond en als op eenmaal onzigtbaar te maken, terwijl zij

in de omgeving als vervloeit. Zoodoende verdwijnen de

trekken als eigenlijke geteekende lijnen van afscheiding uit

de voorstelling, en het uiterlijk voorkomen dezer opge-

werkte trekken gaat overeenstemmen met dat der onzigt-

bare ingesneden groeven op eenen oorspronkelijk bollen

vorm, bij gewone beschouwing. Even moeijelijk als deze

laatste zijn waar te nemen, ten gevolge harer physische

ligging, even moeijelijk zijn het nu ook de eerste ten ge-
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volge harer onvolkomene afbeelding op ons gezigts-orgaan.

De verdeeling van licht en schaduw zal nu de illusie vol-

komen maken ; want nu de scherpe omtrekken zijn op-

geheven, en dus deze indruk uit de voorstelling terug-

wijkt, treden de verdeeling van licht en schaduw en de

gang der vérlichting ongetwijfeld met eene tot nog toe

ongekende kracht te voorschijn. — Houdt men nu een

hollen vorm en den bollen, die als daarin weder ge-

goten kan worden gedacht, nevens elkander en in het-

zelfde vlak, bij het heldere licht eener lamp, en sluit men

één oog, dan zal men weldra, bij aandachtige beschou-

wing bemerken, dat de eene vorm, wat aangaat de ver-

deeling van licht en schaduw, zoo goed als volmaakt

het spiegelbeeld van den anderen is; waar de sterkst ver-

lichte plaatsen gelegen zijn op den hollen, daar vindt men

ze ook op den bollen. Voor zoover op deu hollen vorm

op eenige plaats meer punten in denzelfden gozigts-hoek

zijn zamengedrongen, daar is dit ook het geval op den

bollen; hoeveel of hoe weinig dus ook de sterkte van licht

en schaduw en de gang in de verdeeling van het licht van

deze oorzaak afhankelijk mogen zijn, toch zal men ook

om deze reden, nog overeenstemming vinden; zelfs in de

mate dus waarin twee meer of minder in dezelfde gezigtsliju

gelegen punten elkander hinderen en elkanders afbeeldin-

gen op de retina onduidelijk maken — door het in elkan-

der grijpen hunner diffusie-cirkels — zal nog op de twee

vormen overeenkomst bestaan, alleen met dit onderscheid,

dat het punt, dat op den eenen vorm vóór ligt, op den

anderen achter zal liggen. Alles is derhalve voorbereid

tot de illusie, en wij kunnen ons niet tegen haar verzet-

ten, omdat wij, bij gewoon duidelijk zien, nooit anders

dan een bollen vorm met zulke inderdaad onzigtbare trek-

ken met zulk eene verdeelingr van licht en schaduw en
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zulk een voorkomen hebben waargenomen. — Daarom
moet de intaglio, bij de bedoelde wijze van beschouwen,

zich als cameo vertoonen : de verdwenen trekken en -het

wezen zijner verlichtiDfr eischen dien overa-an".

\rergelijkt men de voortbrengsels der graveerkunst, waar-

van wuEATSïO'E melding maakte, die bestemd zijn om
bolle medailles voor te stellen, met een werkelijk bas-relief,

dan zal fnen bemerken, hoe de overeenstemming berust op
de verdeeling van licht en schaduw en op de betrekkelijke

onzigtbaarheid der eigenlijke trekken. Alle scherpe trekken

of lijnen zijn in de afbeelding vermeden ; men zal zich zelfs

gedrongen kunnen voelen om deze afteekening voor schooner

te verklaren dan het oorspronkelijke ; de oorzaak dezer voor-

treffelijkheid zal ik eerst later aangeven, wanneer ik eerst

de natuur van het schoone licht-effect van een omgekeer-

den hollen vorm nader zal hebben toegelicht en verklaard.

TI.

22. Eene hoofd-voorwaarde voor het optreden der illusie

is dan gebleken te zijn : de verandering in voorkomen der

trekken of liever nog hunne geheele verdwijning; liieruit blijkt

dus van welk een gewigt hun uitwendig voorkomen bij

de vorming onzer voorstelling is. Wanneer dan voor het

bloote oog een cameo in eenen intaglio zou worden omge-

keerd, moest in de eerste plaats het voorkomen der om-

trekken geheel worden veranderd ; van onzigtbaar moesten

zij scherp afgeteekend en duidelijk worden. De trekken

van den cameo moesten zigtbaar gemaakt en als lijnen van

afscheiding op den voorgrond gebragt worden ; maar dit

kan allerminst door onduidelijke waarneming worden te

weeg gebragt en is physisch onmogelijk. Daarom dan

verklaar ik ook de omkeerinsf van een cameo in een intafflio

voor het bloote oog voor onmogelijk. De redenering is

eenvoudig: de groeven op den bollen vorm liggen achter
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de iievengeplaatste verhevenheden verborgen, en deze phy-

sische onastandigheid kan door geenerlei wijze van zien

worden opgeheven. Uitwisschen van de trekken uit het

bee]d als lijnen, is een eerste vercischte voor de omkeering

van een intaglio ; evenzoo zouden, bij wijze van tegenstel-

ling, de trekken zigtbaar moeten worden gemaakt, om de

orakeering van een cameo tot stand te brengen.

Ongaarne zoude ik deze bepaalde verklaring uitstrekken

tot de reliefs-verandering, welke mogelijkerwijze met een

zamenstel van leuzen kan worden waargenomen. — Voor-

al wil ik hier herhaald hebben, dat bij de omkeering van

een intaglio voor het bloote oog, inderdaad geene bolronde

verhevenheden ook hol worden — gelijk men wel eens ver-

meld vindt — maar wel scherp-opstaande kanten worden

ingedrukt en scherpe trekken uit het beeld worden weg-

genomen : want belangrijke, ronde en bolvormige verheven-

heden zal men gewis op eenen gewonen intaglio te vergeefs

zoeken.

23. De omvang en grootte der verdieping, die als ver-

hevenheid kan worden gezien, worden blijkbaar bepaald door

de mate der algemeene diffusie en onduidelijkheid, die nog

kunnen worden toegelaten, terwijl het geheel voldoende

moet kunnen worden waargenomen, om de bijzonderheden

in den gang van het licht en in de verdeeling van licht

en schaduw op te merken. — De omgekeerde vorm, dien

men door de illusie meent te zien, is niet het juiste af-

gietsel van den hollen, maar hij is die verheven vorm die,

voor den oogenblikkelijken stand van het oog, eene in

voorkomen geheel overeenstemmende afteekening op de re-

tina zou geven. Elke nieuwe stand van het oog zal ei-

genlijk eenen nieuwen cameo vorderen ; de afteekening van

dezen bollen vorm op de retina zal binnen dezelfde ge-

zigts-lijnen moeten besloten zijn, en in (Fiij. 7) trachtte

ik eenigzins eene voorstelling te geven, hoe aan deze voor-
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waarde kan worden voldaan ; O in deze figuur is het oog

en a h c de verdiepte vorm, die zal worden omgekeerd.

24. Staren geeft, zoo als vroeger reeds werd aangemerkt,

spoedig onduidelijkheid en difl'asie, en werd hierdoor wel

eens meer of minder regtstreeks aanbevolen als hulpmiddel

om de illusie te voorschijn te roepen. Ik acht mij ont-

slagen om nader aan te wijzen hoe — zoo als wheatstone

ook wilde — uit de beschrijving der wijze, waarop de proef

tot nog toe gedaan werd, te beginnen bij brewsteb, ge-

noegzaam blijkt, dat men daarbij immer eigenlijk maar

Diet één oog en eenigzins onduidelijk zag. Eene enkele

lens, tusschen den vorm en het oog gehouden, is bijzonder

geschikt om de vereischte onduidelijkheid nog beter te doen

optreden. — Wat men verder een zich verdiepen van den

geest {Geistesversenkung) noemt — een toestand waarbij men

zich door zijne eigene opgevatte voorstelling van een bol-

len vorm zou laten meeslepen,— gaat gepaard met een af-

getrokken en onverschillig kijken of star-oogen; in dezen

toestand gaan de oogassen spoedig divergeren als in den

slaap, en dit geeft zien met één oog, en meer en meer

verdwijnt aldra de juiste accommodatie, en dit geeft ondui-

delijkheid en diffusie ; de beide voorwaarden voor de om-

keering treden hier dus bijzonder goed op en daarom

komt de illusie zoo gemakkelijk in dezen toestand tot stand

en blijft zij ook onafgebroken bestaan.

25. Prof. SCHRÖDEB verklaart bijzonder nog het schoone

licht-effect van den omgekeerden hollen • vorm, dat iedereen

treft, en leidt dit af uit de overeenkomst tusschen de

verdeeling van licht en schaduw op dezen vorm en die,

welke op een bollen vorm ontstaat, wanneer hij van ach-

teren wordt verlicht. Ik geef wel toe, dat er werkelijk

eene treffende overeenkomst bestaat tusschen de voorhanden

plaatsing van licht en schaduw op den fictieven waarge-

nomen vorm en die welke, bij een ligt te vinden stand,
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waiiiR-er wij ons een doovschijnenden bollen vorm denken,

door een achter hem geplaatst licht zou worden voortge-

bragt ; maar toch, ik zou niet gaarne toestemmen, dat die

nieuwe stand van het licht als zoodanig en als oorzaak

Tan de waargenomen verlichting bij ons tot bewustheid

komt. Prof. scuruDer zelf schijnt ook de hier bedoelde

overeenstemming op den voorgrond te hebben gesteld,

meer ter toelichting van de natuur van het licht-eflect,

dan wel om daardoor eene tot bewustheid komende oorzaak

voor de aangename gewaarwording aan te geven.

Deze overeenstemming laat zich overigens zeer gemak-

kelijk aantoonen : zij ah e de (Fig 8 a) een gedeelte van

den hollen vorm, bestaande uit twee aangrenzende verdie-

pingen en een tusschengelegen scherp vooruitstekenden

kant ; het licht zij ergens geplaatst in L, dan zullen de

eenvoudigheids-halve evenwijdig opvallende stralen a 6 en

c d in de schaduw laten, daar de vooruitstekende kanten

a en c alle .stralen afweren. Is nu {Fig. 8 b) a' V c' d' e'

de overeenstemmende omgekeerd bolle vorm, dan zou men

vóór dezen vorm aan de lichtbron geenen stand kunnen

aanwijzen, waaruit zij eene verlichting te weeg bragt, juist

zoo als die, welke op den illusorischen vorm werkelijk

aanwezig wordt gezien ; men moet daarentegen het licht

ergens van achteren plaatsen in L' en den vorm zelven eenig-

zins doorschijnend denken, dan zullen de weder evenwij-

dig opvallende stralen a' b' en c' d' in de schaduw laten

en b' c' en d' e' verlichten even als op den oorspronkelij-

ken vorm; immers de nu naar achteren gekeerde, scherpe

kanten a' en c' zullen volkomen op dezelfde wijze het licht

van a' h' en cd' afkeeren.

26. Maar ik geloof gemakkelijker het aangename eflect

te kunnen ontleden en reden van deze aangename werking

te kunnen geven, zonder juist deze meer of minder volko-

mene overeenkomst met eene verlichting van achteren uit
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te baat te nemen. Laat (Fig. 9) abc de doorsnede zijn

vnn eenen verdiepten trek op eenen bollen vorm, terwijl

de invallende lichtstralen in twee standen zijn voorgesteld.

Men ziet gemalckelijk in, wanneer men de figuur raad-

pleegt, dat waar ook de lichtbron gedacht worde, het ei-

genlijke diepste punt a van den trek, zoo goed als immer

in de schaduw zal liggen van eene der nevengelegen ver-

hevenheden. Dit gaat voor alle standen door, uitgenomen

voor dien, waarbij het licht ongeveer loodregt — dat is

in de rigting der as van de hier geteekende doorsnede —
opvalt, iu welk geval dit punt a, met een groot gedeelte

zijner naaste omgeving, in een zelfde gelijkmatig licht zal

worden gezien. De eigenlijke trek is dus niet verlicht

en niet goed te onderscheiden, en hetzelfde geldt ook nog

voor den omtrek van het relief; want de afscheiding tus-

schen den vorm en de platte vlakte, waarop zij als het

ware werd opgewerkt, ligt, of geheel in de schaduw of

geheel in het licht. — De schaduwen, op zulk een bol-

len vorm, worden in het algemeen over ronde vormen ge-

worpen, en op de hoogste punten der verhevenheden gaat

de schaduw langzaam en trapsgewijze in licht over.

Zij {Ficf. 10) b a c weder de doorsnede van den over-

eenstemmenden verheven trek op den intaglio en het licht

valle weder in twee verschillende rigtingen in ; men bespeurt

hoe bijna immer de donkerste schaduw en het helderste

licht boven op den trek nevens elkander komen te liggen;

men ziet hoe dit naauwkeurig op den rand plaats heeften

hoe daardoor in het algemeen de trek zuiver en juist moet

uitkomen. Alleen dan, wanneer het licht juist loodregt,

dat is in de rigting der as d e van de hier geteekende

doorsnede, invalt, zal er eene uitzondering bestaan en

zal de bovenkant met zijne naaste omgeving in het-

zelfde licht zijn gelegen. De schaduwen, die in de ver-

diepingen worden geworpen, vallen over scherper kanten
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en zullen dus veel beter uitgedrukt zijn. — Juist op de trekken

van een intaglio -— dat liier het hoofdpunt is — vindt

men dus bij alle standen der lichtbron donkere schaduw

geplaatst nevens helder licht; aan de lichtzijde het beste

licht, maar daar nevens aan de schaduwzijde de donkerste

schaduw — in de figuur, aan de regterzijde schaduw aan

de linkerzijde licht.

Wordt nu de holle vorm door de illusie omgekeerd,

dan blijft immers dezelfde verdeeling van licht en scha-

duw bestaan ; de trekken op den schijnbaren bollen vorm

zullen allen, hoe fijn ook, door deze zoo scherpe tegen-

stelling van licht en schaduw worden aangeduid; de

grove lijnen van afscheiding zijn uitgewischt, maar toch

hare plaats wordt door het fijne penseel van schaduw

en licht aangewezen en afgeteekend ; Ikld en schaduw en

de gang van het licJit teekenen ons hier eenen vorm met

zijne fijnste trekken. Op eenen gewonen bollen vorm

kunnen licht en schaduw deze uitwerking niet te weeg

brengen. Op dezen vorm is de eigenlijke trek aan de wer-

king van het licht outtrokken, en daarom is de bolle

vorm, welken de illusie ons voorspiegelt, zoo veel schooner

dan die oorspronkelijk bolle. — De concaaf gekromde

hoUigheden van den hollen vorm zijn beter geschikt om

licht naar het oog te zenden dau de convexe krommingen

van den bollen vorm; want, zoo als bekend is, zou de

concave zijde eener ellips, welke de lichtbron en het oog

tot brandpu7iten had, — bij regelmatige reflectie althans —
de lijn zijn, die het meeste licht naar het oog terugkaatste,

en elke concave kromming is dus in dit opzigt beter dan

eene convexe. Voeg bij een en ander nog het reeds ge-

noemde beter afgeteekende voorkomen van schaduwen, die

nu in ruime holligheden geworpen worden en eindelijk de

ligte sluijer, waarin de vorm moet gezien worden, ten

gevolge der opgetreden diffusie, dan kunnen hierin nog
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zoo vele nieuwe bijkomende oorzaken voor het aangename

licht-eflect worden gevonden. De aangename werking, die

wordt voortgebragt, wanneer een meer of minder doorschij-

nend voorwerp van achteren wordt verlicht, vertoont zich

nu ook onder een geheel ander gezigtspunt, en is ook

door het voorgaande onderzoek evenzeer voldoende toege-

licht en verklaard. Prof. schröder toonde (Fig. 8 h.) de

naauwe overeenstemming tusschen eene zoodanige verlich-

ting van een voorwerp en de lichtverdeeling op den, bij

de hier behandelde proef, ontstanen schijnbaren vorm; nu

dan — dan zal ook wel de beschouwingswijze, die dit

tweede licht-eflect verklaart, nog het eerste verklaren. De

voortbrengsels der graveerkunst, waarvan ik boven sprak,

kunnen natuurlijk, bij hunne afteekening op een plat vlak,

de fijnste lijnen van afscheiding toonen; in dit opzigt staan

zij dus boven den werkelijken bollen vorm, maar die af-

scheidingen worden niet aangewezen door eigenlijke lijnen

of trekken, hetgeen met de natuur in strijd zou zijn; maar

wel juist worden helder licht en donkere schaduw tegen

elkander gelegd op den trek, en hierdoor wordt de teeke-

ning veeleer eene afteekening van een door de onderhavige

illusie omgekeerden hollen vorm en daaraan hebben zij hare

schoonheid te danken. De illusie met deze teekeningen,

waarvan whe.^tstone sprak, hoop ik te eeniger tijd, bij

de omkeering van stereometrische figuren, nader te be-

handelen.

Het is 'misschien reeds eene bekende proef, om wanneer

men een oordeel wil vellen over het bas-relief, dat met een

stempel zal worden geslagen, dezen dan met één oog te

beschouwen. Zoo niet, dan kan ik haar aanbevelen.

27. Nog deze opmerkingen: zoo als ik boven reeds

vermeldde, moet men den hollen vorm en het hoofd stil

houden, om voor te komen, dat de eigenlijke vorm niet

weder te voorschijn trede ; ik gaf daarbij als oorzaken voor
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dit terug komen de voorbij elkander schuiving der beelden

op de retina en den gang van de verplaatsing der scha-

duwen op. Maar stellig lieeft het hierbij een zeer grooten

invloed, dat wij immer bij ecno eerste beschouwing duide-

lijk zien, terwijl in een volgend oogenblik reeds difl'usie

ontstaat; want bij de draaijing van den vorm of van het

hoofd, komt het beeld van eenigen trek op een nieuw punt

der retina en vertoont zieh dan hierdoor in al zijne zui-

verheid. Hetzelfde heeft plaats bij den eersten aanblik

van den vorm na eene korte afwending van het oog.

Wil men een juist begrip verkrijgen van de vergelijk-

baarheid, die en gros bestaat tusschen het uitwendig voor-

komen en de verdeeling van licht en schaduw van den

omgekeerden hollen en van den eigenlijk bollen vorm,

of wil men vergelijkende onderzoekingen in het werk

stellen omtrent het effect van beide vormen op den waar-

nemer, dan kan ik herhaald ten zeerste aanbevelen, beide

vormen, een hollen en het bas-relief dat daarin past, bij

het heldere licht eener lamp, nevens elkander en in het

zelfde vlak gelegen, met één oog te beschouwen. De

overeenkomst is zeer groot : de een is als het ware het

volkomen spiegelbeeld van den ander; men zal hierdoor

het beste proefondervindelijk bewijs voor mijne verklaring

verkrijgen.

Til.

28. Als eenvoudigst voorbeeld, waarop ik nu mijne

verklaring toepas, kies ik niet eeu intaglio, maar liefst een

hol latje, zoo als die in menigte aan de paneelen onzer

deuren voorkomen. Men kieze bij voorkeur een horizontaal

en goed verlicht latje en plaatse zich op eenigen afstand,

liefst met den rug naar het licht; zoodra de regte scherpe

lijnen van afscheiding eenigzins onduidelijk zijn geworden

I
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komt inpii iii twijfel of het latje hol dan wel bol is, ja,

bij voortgezette beschouwing, verklaart men het spoedig

voor bol. De lichtstrepen, die als gevolgen der regelma-

tige reflectie in het vernis op zulke latjes worden gezien,

dienen, vooral wanneer zij ongeveer in het midden der

holte zijn gelegen, om de illusie te vermeerderen.

Vormen als verdiept gesneden letters, vormen, waarbij

de binnenranden loodregt naar beneden loopen, en des te

meer nog, vormen, waarbij deze randen over de verdieping

heen hangen, eischen, vooral wanneer de kanten van boven

scherp en zuiver zijn afge\verkt, groote onduidelijkheid en

difl'usie, die uitstekend ondersteund worden door deze kan-

ten in verblindend licht of in de schaduw te brengen of,

zoo als Prof. schröder het uitdrukt, den glans op den

kant der trekken te laten vallen. Wanneer men znlke

moeijelijker vormen buiten de oogas brengt, verkrijgt men

dikwijls terstond de illusie door de grootere onduidelijk-

heid, terwijl zij zich anders vaak halstarrig tegen de om-

keering verzetten. Scherp in het oog vatten van zulke

vormen — inspanning van het oog— is dikwijls voldoende,om
niettegenstaande wij maar met één oog zien, zulke moei-

jelijker vormen in hun eigenlijk voorkomen te behouden

of terug te roepen. Men zou zich nu welligt voorstellen,

dat met de vermelde kunstgrepen allerlei vormen worden

omgekeerd, mits hunne kanten en trekken maar niet te

scherp zijn. In de voorbeelden, die ik behandelde, komt

evenwel nog eene andere voorwaarde voor, die niet uit het

oog mag worden verloren ; en deze wordt aangewezen door

in aanmerking te nemen, dat en de intaglio en het latje

verdiepingen voorstellen, die in eene effene vlakte zijn uit-

gehold. De holle vorm, die zal worden omgekeerd, moet

als in eene gelijkmatige en eentoonig verlichte vlakte in-

gedrukt kunnen worden beschouwd ; niet iedere meer of

minder vrij op zich zelf staande vorm zal deze reliefs-
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verauileriiig kuimeii ondergaan. De oorzaak hiervau zoek

ik daarin, dat de natuur der projectie van zulk een vrij

zwevenden vorm op eene meer verwijderde achter-vlakte ons

genoegzaam zijn ware wezen doet kennen. De voorwaarden

ten aanzien van omvang en diej)te van den om te keeren

intaglio heb ik boven reeds behandeld; hoe grooter overi-

gens de vorm is, des te verder zal hij van het oog moeten

worden gehouden om de herkenning van zijne eigenlijke

natuur moeijelijker te maken. Zoo lang, over het geheel

genomen, de kanten en trekken maar niet al te scherp

zijn, zal men de schijnbare omkeering kunnen bewerken;

een menschelijk gelaat en dergelijke beelden op een inta-

glio laten zich daarom zoo gemakkelijk omkeeren, omdat

er minder scherp opstaande kanten voorkomen, die eerst

moeten verdwijnen, en omdat de krommingen geleidelijker

in elkander overgaan.

Het zou nu hier de plaats zijn om de waarnemingen

van GMELIN te overwegen, waarbij hij met de oogbuis van

zijnen verrekijker opake voorwerpen als ingezonken zag

in de achtervlakte, waarop zij geprojicieerd werden; maar

ik laat deze verschijnselen hier rusten, dewijl ik nog geene

onderzoekingen daaromtrent heb gedaan, om er echter later

op terug te komen.

29. Dat het optreden van het verschijnsel met gebrek-

kige accommodatie zamen hangt, besluit ik — naar ik

geloof met eenig regt — uit het volgende. Zoodra men

door een vergrootglas ziet, zonder dat hierbij juist reële

beelden worden gevormd, neemt men, zelfs met twee oogen,

het verschijnsel gemakkelijk en spoedig waar, omdat het

oog in dezen ongewonen toestand zich zoo ligt niet voor

den vereischten afstand kan inrigten. Houdt men een ge-

woon stuk glas tamelijk digt voor den hollen vorm, en

laat men den beschouwer de oogen goed vestigen op een

zwart vlekje, dat op dit glas werd aangebragt, dan is het

i
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niet twijfelachtig of hij zal aldra het verschijnsel waarne-

men. Dezulken, welke, door aanhoudend gebrnik van een

zelfde oog bij hunne onderzoekingen, meer of minder één-

oogig zijn geworden, znllen onwillekeurig bij de proef dit

beste oog bezigen en daarmede het verschijnsel niet ge-

makkelijk opmerken ; dit toont aan, dat men alle directe

waarneming van vorm moet ter zijde stellen, want zuUse

geoefenden weten hulpmiddelen te bezigen tot het herken-

nen van vorm, welke een ander over het hoofd ziet. Een

van nature bijna volkomen éénoogige liet ik met zijn

beste oog door een der oogglazen in den stereoscoop van

BREWSTER zieu op een hol afgietsel, dat ik in het kastje

had gelegd ; eenvoudig door snelle afwisseling van licht en

donker, gelukte het mij herhaalde malen — door de hand

voor de opening te schuiven of haar weg te trekken — om

hem nu den vorm hol en dan weder bol te laten zien; gaf

ik 'hem den tijd dan noemde hij mij bij goede verlichting

immer den vorm hol, zoo als hij werkelijk was ; bij plot-

selinge verdonkering noemde hij hem bol. Door vermeer-

dering of vermindering van licht wordt de pupil gecon-

traheerd of gedilateerd ; hierbij wordt, in het eerste oogen-

blik althans, onwillekeurig de accommodatie veranderd, en

dit zal hem in de war gebragt hebbeu ; terwijl de betere

onderscheiding van licht en schaduw, die bij sterk licht

mogelijk was, hem ook den waren vorm kan hebben ge-

toond, hetgeen dan bij grooter duister onmogelijk moet

zijn geworden.

30. Het verschijnsel met de doos, dat ik boven ver-

meldde, laat zich nu ligt verklaren ; want de oppervlakte

van papier is immer eenigzins ruw, en daardoor zijn wij

gewoon het altijd meer of minder diffuus te zien; een

papier, over de doos uitgespannen, moest dus ook bij het

duidelijkst zien, een onduidelijk voorkomen hebben ; met

céu oog ziende krijgen wij geen juist begrip van de be-

13*
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trekkelijke ligging van den overstaanden wand en den

bovenrand der doos; wij verliezen nog daarenboven dezen

bovenrand als scherpe afscheiding, als scherpe kant, uit de

voorstelling. Tengevolge van dit laatste neemt de rand

een voorkomen aan, als dat van eenen rand vaneene wer-

kelijk gesloten doos; al het overige voegt zich in deze

onderstelling, en zoodoende komt de illusie tot stand.

31. Door al liet aangevoerde acht ik de omkeering van

een intaglio in een cameo voor het bloote oog genoegzaam

toegelicht en verklaard ; ik vind geen bezwaar, om in deze

verklaring ook den grond te zien voor de overeenstemmende

omkeering van hol in bol onder het microscoop.— De om-

keering ook van een cameo in een intaglio met eene optisclie

buis kan ik, naar de proeven der Royal Society, niet ont-

kennen; zelf heb ik deze proeven nog niet kunnen opspo-

ren, maar wheatstone spreekt er bepaald van ; evenzoo

mag ik, volgens de waarnemingen van gmelin, aannemen,

dat met zulk een zamenstel van lenzen, donkere voorwerpen

inzinken in een verlichten achtergrond, terwijl dit met

goed verlichte en meer of minder glanzende niet wilde

gelukken. Eindelijk moet ook de omkeering van stere-

ometrische figuren voor het bloote oog nog onder de over-

eenstemmende of verwante illusies gerekend worden. Deze

verschijnselen zal ik tot het voorwerp van een naauwgezel

onderzoek maken; voorloopig zij berigt, dat het mij tot

nog toe niet gelukt is, een 5 cents stukje, dat er zich zoo

bijzonder toe scheen te leenen, met eene zwakke vergrooting

onder het microscoop om te keeren. De omkeering van

stereometrische figuren houd ik voor naauw verwant in

oorzaak en dus ook in verklaring met de omkeering van

een intaglio in een cameo; ik geloof, dat zij evenzeer door

onduidelijkheid ontstaat. Bij de verklaring der omkeering

van een cameo in eenen intaglio met lenzen zal men, behalve

de werking vau licht en schaduw, waarschijnlijk ook te
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halp moeten roepen de gevolgen der sphaerische aberra-

tie, zoo als deze zijn aangewezen door moser *).

Mogt ik den schilders eenen raad geven, hij zou deze

zijn: wanneer men, op de boven nader omschreven wijze,

eenen hollen vorm bij het heldere licht eener lamp omgekeerd

ziet, heeft zijn voorkomen, voor mij althans, eene verras-

sende overeenstemming met een zoogenaamd kaarslichtje.

Zoude nu welligt de aangename werking van zulk een

kaarslichtje ook niet te zoeken zijn in eene verdeeling van

licht en scliaduw, waarbij juist op de trekken het helderste

licht en de donkerste schaduw elkander begrenzen, zoodat

ook hier weder de fijnste trekken duidelijk door deze te-

genstelling worden afgeteekend en aangeduid? Ik wilde

nu hun, welke dit genre der schilderkunst wenschen te

beoefenen, aanbevelen om het voorkomen van zulk een

omgekeerden vorm en de verdeeling van licht en schaduw

op dezen aandachtig te onderzoeken.

Eindelijk ; de verklaring, die ik heb getracht te verde-

digen, laat zich kort zamenvatten : een bolle vorm heeft bij

ons gewoon duidelijk zien, een eigen voorkomen, dat uit

de onzigtbaarheid van de dieper gelegen deelen der trek-

ken en uit den gang van licht en schaduw ontstaat, eu

facto alleen door dezen gang van het licht wordt bepaald;

een holle vorm heeft, bij gewoon duidelijk zien, een geheel

ander aanzien, dat voortvloeit uit de duidelijke en overal

en in alle rigtingen goed zigtbare trekken, terwijl hier de

gang van licht en schaduw onopgemerkt blijft; wanneer

wij een bollen vorm, met één oog en eenigzinsonduidelijk

zien verandert dit niets in zijn voorkomen, maar integen-

deel zal hij daardoor eerder nog des te beter als bol worden

waargenomen, omdat het scherpe zijner trekken nog meer

wordt uitgewischt en de verdeeling van licht en schaduw

zoo veel te duidelijker uitkomt ; wanneer daarentegen een

*) Dove. Rt'perturium der J'hysik. V. p. 392.
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holle vorm met één oog en meer of minder onduidelijk

wordt gezien, gaat zijn voorkomen over in dat van een

bollen vorm, omdat zijne trekken als zoodanig verdwijnen,

en de verdeeling van liclit en schaduw op den voorgrond

treedt, die geheel op een bollen vorm pnst; terwijl wij,

steunende op onze voorafgaande ondervinding omtrent het

algemeene voorkomen van vormen, hem, na het ondergaan

dezer verandering, niet anders dan bol kunnen noemen ;

het aangename licht-efl'ect van dezen omgekeerden hollen

vorm is alleen gegrond in de juiste aanduiding van de

fijnste trekken door licht en schaduw, waarin hij over-

eenkomt met een bollen vorm, die van achteren uit wordt

verlicht.



GEWONE VERGADERING, CEBOUDEN DE.N 27»'- MEI l8Si.

Tegenwoordig, de Heeren: j. van geuns, j. p. delprat.
r. I1AHTI>G, W. VROLIK, R. LOEATTO, J. L. C. SCHROEDER VAN
DER KOLK, R, VAN REES, C. i. GLAVIMANS, F. J. STAMKART,
I). J. STORM BUYSING, P. J. J. DE FREMEaY, J. G. S. VAN BREDA,
vr. H. DE VRIESE, F. UOZY, H. J. UALBERTSMA.

Het proces-verbaal der gewone vergadering van den
ggsten April wordt gelezen, goedgekeurd eu vastgesteld.

Worden gelezen brieven van de H.H. G. j. mulder, donders,

VA.\ DER Ku.\ en scniSEEVooGT, strekkende ter verontschul-

diging over het niet bijwonen dezer vergadering. — Aan-

genomen voor berigt.

Wordt gelezen een brief van den Minister van Binneu-

landsche Zaken ('s Gravenhage, 6 Mei 1854), ten geleide

van een prachtwerk over de cryptogamische flora der val-

lei Arpasch door heufler, door het Oostenrijksch Gou-
vernement aan Zijne Majesteit ten geschenke gezonden,

vooral met het doel om hierdoor meer algemeen bekend te

doen worden eene methode, om voorwerpen der natuar door

physiantotypie of zelfafdruk af te beelden, waarvan de

eerste proeven aan de Keizerlijke drukkerij te Weenen wer-

den genomen. — Met goedvinden van den Koning wordt

dit boekwerk der Akademie, ter plaatsing in hare boekerij,

gezonden.

Wordt tot deze plaatsing en tot schriftelijke dankzeg-

ging aan den Minister besloten, en het werk in handen

gesteld van de Il.H. o. vrolik, w. ii. de vrie.se en p. dozy,

met beleefd verznek om, voorul omtrent de daarin gevolgde



( ly^

)

wijze van zelf-afdrukkeu door de voorwerpen, de Akadeinie

in de vergadering van September e. k. te dienen van be-

rigt, voorlichting en raad.

Worden gelezen brieven ten geleide van bnckgescheii-

ken: van den Minister van Buitenlandsche Zaken ('s Gra-

venhage 35 April 18 S>4); VAndenSecretarderBemerischen

Naturforschenden Geselhchaft (Bern, 4 April 1854); van

den ArcJdvar der Scliweizerisclien Naturforschenden Gcsell-

schaft (Bern, 4 April 1854) ;
van den Secretar der Pld-

losopJdscJie IJistoriscJie Classe der Königl. Sachsische Gesell-

scliaft der Wissenschaften (Leipzig, 4 Maart 1854); van

den Secretar der Fürstliche Jablonowskischen Gesellschaft

(Leipzig, 13 Januar 1854); van den Secretar der Königl.

Sociëteit der Wisschenschaften zu Göttingen (Göttingeu, 27

Marz 1854).

Wordt tot plaatsing in de bibliotheek en tot schrifte-

lijke dankzegging besloten.

Gelezen brief van den Archiviste de la SociUé Helvé-

tique des Sciences Naturelles (Berne, 7 Fevrier 1853) strek-

kende tot dankbetuiging voor ontvangen boekgeschenken.

Aangenomen voor berigt.

Gelezen een brief van den Minister van Binnenlandsche

Zaken ('s Gravenhage, 29 April 1854), strekkende ter be-

antwoording van den brief der Akademie van den 2'''='' Ja-

nuarij j.1., over de oplossing der vraag, of de bodem van

Nederland aan eene doorgaande daling onderhevig is, en

over de middelen, welke tot dergelijke oplossing kunnen

voeren, waaromtrent de medewerking van den Minister door

de Akademie was ingeroepen. — Zijne E.xcellentie zegt

deze ondersteuning wel te willen verleenen; maar wenscht

niet gaarne het Gouvernement zoodanig in de zaak te be-

trekken, dat daaruit voor het Rijk aanmerkelijke kosten
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zouden voortvloeijeii . — Belialve de beide stelsels, ter op-

lossing door de Akademie aangegeven, meent de Minister

er een derde bij te moeten voegen, naar aanleiding van

hetgeen onlangs, door den heer d'abbadie in ïrankrijk, is

medegedeeld, omtrent proeven met luchtbelbuizen op stevige

muurwerken gesteld en naauwkeurig gadeslagen. De Heer

OVERDÜIJN heeft dit bij het Instituut van Ingenieurs als een

middel ter spraak gebragt, geschikt om ter oplossing van

liet vraagstuk, omtrent de daling van onzen bodem te wor-

den gebezigd. — Welligt kon, naar des Ministers meening,

dit middel, gevoegd bij de voorstellen der Commissie van

de Akademie, bijdragen, om tot het beoogde doel des te

zekerder te geraken. — Bij de meerdere belangstelling, die

sints eenigen tijd voor de meteorologische waarnemingen

wordt betoond, kon het overweging verdienen, om te Utrecht,.

Leiden, het Nieuwe Diep en op andere plaatsen ook waar-

nemingen met luchtbelbuizen te doen verrigten. — Wat
uu de voorstellen betreft, welke de Akademie verlangt, dat

door de Regering zullen worden bevorderd, meent de Mi-

nister deze kortelijk onder de volgende hoofdpunten te

kunnen te zamenvatten :

1^. Magtiging aan de Akademie, om zich officieel in

verband te stellen met den Inspecteur van den Waterstaat,

tot het bekomen van wetenschappelijke bescheiden van de

Ingenieurs, die de jongste waterpassingen langs onze ri-

vieren en elders hebben verrigt.

Daaromtrent meent de Minister aanvankelijk aan het

verlangen der Akademie te kunnen voldoen, door haar tijde-

lijk ten gebruike af te staan de bij dezen brief gevoegde

raemoriën van den lieer l j. a. vam der kun, als

:

a. Memorie betrekkelijk het invoeren van een gelijk stel-

stel van 's Rijks peilschalen langs de hoofdrivieren,

d.d. 26 April 1819, W. 316.

/'. Eerste vervolg-memorie, d.d. 11 Maart 1S50, N". 353.
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r. Tweede vervoijj-memorie, ci.tl. 1-i Maart 18jl, N'. 378.

d. Derde vervoly memorie, d.d. li Maart 18ü3, N°. 410.

e. De bij die memorieii beliooreiide tabellen van water-

passingen.

Na gemaakt gebruik worden deze stukken terug verlangd.

Wijders magtigt de Minister de Akademie z.icli met den

Insjjecteur van algemeene dienst, den Heer van dkii ku^,

die met de vvaterpassingen voor de Eijks-peilschalen is

belast, in betrekking te stellen ; hij zal de Akademie op

het spoor kunnen brengen van menige waterpassing, die

voor den aanleg van spoorwegen en kanalen is gedaan.

2'. Verlangen der Akademie, dat aan den Helder vaste

merken mogen worden gesteld, ter verzekering van liet

nulpunt van het A. P. aldaar, en dat mot hetzelfde doel ook

,op andere geschikte plaatsen langs de kusten op de eilan-

den en binnenslands tot aan de grenzen enkele derge-

lijke merken worden geplaatst.

De Minister wil gaarne aan de Akademie de toezegging

geven, dat, bij voorkomende gelegenheid vaste peilmerks-

steenen langs do kusten zullen worden geplaatst, even ala

dit van Eijkswege langs de hoofdrivieren geschiedt.

3". Wensch der Akademie, dat, langs de kusten, in en-

kele zeeplaatsen en op de eilanden geregelde waarnemiugeu

van de waterhoogten, liefst om het uur, mogen plaats hebben.

Tegen de inwilliging van dit punt bestaan bezwaren van

geldelijken aard. Indien van uur tot uur waarnemingen

moeten worden gedaan, zouden daartoe op de meeste plaat-

sen personen moeten worden in dienst gesteld, waaruit

aanzienlijke kosten zouden voortvloeijen, waarmede de Mi

nister ongaarne het Rijk zoude belasten.

4'. Wensch der Akademie, dat, bij voorkomende gele-

genheden, de hoogten der gestelde vaste merken, langs de

kusten, door naauwkeurige waterpassingen, zoo onderling,

als met andere merken zullen worden vevbondea.
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Dit verzoek wordt door den Jliiiister ingewilligd; daar

het ook in de bedoeling van de algemeene invoering van

Rijks-peilschalen ligt. Het zal evenwel nog vele jaren

duren, eer hieraan volkomen kan worden voldaan. — Uit-

gebreide waterpassingen, zooals de Akademie wenscht,

vorderen veel tijd, zorg en geld, maar vooral een goed

personeel, dat zelden daarvoor beschikbaar is. Zonder groote

opoft'eringen en inspanning kan het hier beoogde doel niet

spoedig worden bereikt.

5°. Verlangen der Akademie, dat zij zich in betrekking

moge stellen met de Hoofd-Ingenieurs van den Waterstaat

in de onderscheidene provinciën, ten einde onder latere

goedkeuring der Regering, de bijzonderheden der voorge-

stelde werkzaamheden en de kosten nader kunnen worden

bepaald.

Gaarne zal de Minister zien, dat de Akademie met de

Hoofd-Ingenieurs, in den bedoelden zin, in overleg trede,

daarbij voor oogen houdende, dat het Eijk met geene kos-

ten van aanbelang kan worden bezwaard.

6'. Wensch der Akademie, dat, indien na drie of vier

jaren nog eenige waterpassingen ontbreken, deze alsdan

opzettelijk mogen worden verrigt. Omtrent dit punt ver-

wijst de Minister naar hetgeen bij het vierde punt werd

opgemerkt.

Ten slotte verlangt de Minister te vernemen, wanneer

de Akademie hare taak zal aanvaarden; ten einde de Hoofd-

Ingenieurs te kunnen uitnoodigen, zoo veel mogelijk hunne

medewerking te verleenen.

Na beraadslaging, waaraan de H.H. stamkart, storm

EUYSING en VAM BREDA deel nemen, wordt op voorstel van

den Heer stamkart besloten

:

1°. den Minister van Binnenlandsche Zaken schriftelijk

dank te zeggen voor de ten deze ondervonden bereidwil-

ligheid, en voor de toegezonden Memoriën;
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a°. met belangstelling aan te nemen de meJedeeling, dat

van Rijkswege ann den Helder vaste merken zullen gesteld

worden, en hierbij het verzoek te voegen, om, wanneer aan

den Helder of elders eenig zoodanig merk geplaatst is,

daarvan kennisgeving te mogen erlangen
;

8°. omtrent de verlangde getij-waarnemingen op nieuw

bij den Minister aan te dringen; te wijzen op de moge-

lijkheid, dat zij op eenvoudige wijze, door zelfregistrerende

schalen kunnen ingerigt worden, die niet meer toezigt

eischen, dan het opwinden eener klok, eenmaal daags, en

het stellen van een nieuw papier, welligt slechts eens in

de acht dagen ; het hoog belang te doen zien dezer waar-

nemingen, welke üok voor onzen leeftijd een praktisch

resultaat kunnen leveren, terwijl de daling des bodems eerst

na vele jaren zal kunnen blijken ; en daaruit den wensch

af te leiden, dat het der Akademie vergund worde, met de

H.H. Hoofd-Ingenieurs van den Waterstaat in overleg te

treden, tot het beramen van een plan of van plannen over

de meest geschikte en minst kostbare wijze, waarop de

getij -waarnomiugen zouden kunnen ingesteld worden, en

tot het opmaken der daartoe behoorende raming van kosten

;

4". omtrent de proefnemingen van den Heer d'abbadie,

in verband met het voorstel van den Heer overduijn, den

Minister te schrijven, dat zij zeer belangrijk zijn, en welligt

met het oog op de wetten en naaste oorzaken der tijdelijke

golvingen in den grond, herhaling eu verdere behartiging

verdienen ; maar dat zij van geene toepassing voorkomen

op het vraagpunt der daling van den bodem.

Wordt tevens besloten, om met genoemden brief van den

Minister de ontvangen Meraoriëa in handen te stellen van

de H.H. F. W. CONRAD, F. .1. STAMKART en J. P. DELPRAT,

ten einde er het gebruik van te maken, dat hun ter zake

doeltreffend zal voorkomen, en later daarop de Akademie

te dienen van verslag, met magtiging om, volgens de ver-
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gunning van den Minister, zicli met den Inspecteur van de

algemeene dienst in betrekkiuff te stellen, tot het bekomen

van verdere inlichtingen, als ook om aan al hetgeen daar-

uit voortvloeit, het gevolg te geven, hetwelk zij doeltref-

fend achten, en de stukken over te nemen, welke daarom

trent verder bij de Akademie mogen inkomen.

Wordt gelezen een brief van den Minister van Binnen-

landsche Zaken, 's Gravenhage, 2.'3 Mei 1854, in antwoord

op den brief der Akademie van den 3'^'^" Mei j.1., waarbij

een afschrift wordt overgelegd van een Besluit Zijner Ma-

jesteit van den 18<i«'> Mei j.1., N'. 35, luidende aldus;

Wij WILLEM IIT, bij de gratie Gods, Koning

der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,

Groot-Hertog van Luxemburg, enz. enz. enz.

Op de voordragt van onzen Minister van Binnenlandschc

Zaken, van den lö^en Mei 1854, N^ '^«ioe Afd^

Gezien Art. 3 van het Koninklijk Besluit van den 12'^'^"

April 1839 {Staatsblad W. 13).

Hebben besloten en besluiten

:

Akt. 1.

De Koninklijke Akademie van Wetenschappen wordt gemagtigd

tot de ontzegeling der bij haar berustende prototypen van den

Meter en de Kilogramme, ten einde daarvan naauwkeurige ko-

pijen te vervaardigen, ten dienste van inrigtingen van wetenschap,

die verlangen mogten in het bezit van dergelijke kopijen te wor-

den gesteld.

Akt. 2.

Die ontzegeling, zoo mede de werkzaamheden, met gemelde pro-

totypen te verrigten, zullen plaats hebben ten overstaan van een

ambtenaar van het Departement van Binnenlandschc Zaken, daar-

toe door onzen voornoemden Minister te committeren.
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AuT. a.

Na den afloop der «erkzaiunhedeii zullen de protolypen be-

hoorlijk worden verzegeld met den stempel der Koninklijke Aka-

demie, zoo mede met dien van liet Departement van Binnen-

landsche Zaken, waarvan proces-verbaal zal norden opgemaakt en

door al de daarbij aanwezig geneest zijnde personen onderteekend,

welk proces-verbaal in originali aan ons zal worden toegezonden,

terwijl authentieke kopijen daarvan bij meergemeld Departement

en bij de Akadeniie zullen berusten.

Onze voornoemde Jlinister is belast met de uitvoering van dit

besluit, hetwelk in afschrift aan onzen Minister van Financiën

eu aan de Algeraeene llekenkamer zal worden medegedeeld.

's GRAVENnAGE, {Got.) AVILLEM.

den 181- Mei ]854.
Accordeert met het Origineel.

De Secretaris -Generaal dij het MinisteTin

vmi Binneidandsdie Zaken,

[Get.) J. SCIÏKÖDER.

Voor eensluidend Afschrift,

De Secretaris- Generaal,

[Get.) .1. SCHKÖDEK.
Ijf. Minister van Bintienlandsche Zaken,

{Gel. VAN HEENEN.

De Minisier verlangt tevens zoo spoedig mogelijk op-

gave te ontvangen der onkosten, welke, overeenkomstig het

voorstel der Eerste Klasse van het voormalig Instituut onder

dagteekening van den l'^'^" November 1851, zouden ver-

eischt worden voor het vervaardigen der koperen doozen

tot verbeterde bewaring der protot3'pen, ten einde de daar-

toe vereischte autorisatie bij zijne Majesteit tijdig genoeg

te kunnen aanvragen, om die voorwerpen in gereedheid te

doen brengen, alvorens de verzegeling der standaards, na

:iHoop der te verrigten werkzaamheden, zal plaats vinden.

De Minister acht het wenschelijk, dat met de vervaar-

diging daarvan de noodige spoed worde gemaakt, opdat er
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scliiedeu.

Wordt besloten dezen brief met het daarbij behoorendi;

afschrift in handen te stellen van de Heeren f. J. stamkart,

R. VAN' REES en R. LOBAïTO, met de lastgeviug om daaraan

het bedoelde gevolg te geven, zoowel door het beramen

van een plan met daarbij bchoorende opgave der kosten,

als door de verdere leiding en uitvoering der werkzaam-

heden, gevorderd bij het vervaardigen der kopijen van Meter

en Kilogramma, en bij de latere verzegeling der prototypen.

Wordt tevens besloten aan deze Commissie de bekendma-

king over te laten der verkregen vergunning. De Secre-

taris wordt aan de Commissie toegevoegd, voor zooverre

de ontzegeling en latere verzegeling der prototypen en de

daarvan op te maken processen-verbaal betreft.

V/ordt gelezen een brief van deu Minister van Koloniën

('sGravenhage den 9^'^° Mei 1854), waarin, naar aanlei-

ding van het schrijven der Akademie van den derden Mei

j.1., zij verzocht wordt, om de bij haar als nog voorhanden

tabellen van weerkundige waarnemingen in Nederlandsch

Indië en te Deoima (Japan), in wier bezit zij door tusschen-

komst van het Departement van Koloniën is gekomen, wel

règtstreeks aan het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch

Instituut te Utrecht te willen doen geworden.

De Minister noodigt de Akademie, om al dadelijk bij

die' toezending of wel later, op de deswege te ontvangen

aanvrage, aan gemeld Instituut de inlichtingen te geven

ten aanzien van de bedoelde tabellen, welke mogen worden

verlangd, en waartoe zij zich in staat zal bevinden.

AVordt gelezen een brief van den Hoofd-Directeur van

het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te
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Utrecht (ütreclit 12 Mei lSó4), waariji, onder toezending

van hetgeen dit Instituut tot heden uitgaf, beiigt wordt:

'/dat de Hoofd- Directeur voornoemd eene kennisgeving ont-

u ving van den Minister van Koloniën, waaruit blijkt, dat

//aan liet verzoek der Koninklijke Akademie van Weten

-

//schappen voldaan was, om de meteorologische waarnemin-

//gen in de Oost-Indische bezittingen voortaan aan het

// Meteorologisch Instituut te mogen zenden." — De lioofd-

Directeur berigt daarbij, dat hij aan zijne Excellentie ge-

vraagd heeft om slechts de waarnemingen, na 1 December

1853 gedaan, te mogen ontvangen ; aangezien het Insti-

tuut moeijelijk kan belast worden met onkosten van waar-

nemingen, viiór zijne oprigting gedaan.

Bij de beraadslaging over deze beide brieven, wordt op

den voorgrond gesteld, dat de Akademie volstrekt niet

verlangd heeft zich te ontslaan van eene werkzaamheid,

waarvoor zij steeds belangstelling aan den dag legde, en

waaraan de Eerste Klasse van het Koninklijk Nederlandsch

Instituut, in wier plaats zij optreedt, reeds van den jare

1841 af eene bepaalde en algemeen goedgekeurde rigting

gaf. Door het besluit harer jongste Vergadering, heeft zij,

bij het oprigten van het Meteorologisch Instituut, slechts

te regt gevreesde verbrokkeling willen voorkomen, en dit

voerde haar tot het voorstel aan den Minister van Koloniën

van afstand der onder haar nog berustende tabellen. Vol-

doet zij aan den heden haar kenbaar geworden wensch van

den Hoofd-Directeur van het Meteorologisch Instituut, dan

70ude zij daaraan niets te zenden hebben, vermits zij se-

dert 1 December 1853 geene tabellen ontving ; maar in

dat geval bleef zij belast met de uitgave van hetgeen nog

onder haar berust. Eene dergelijke versnipperde werkzaam-

heid acht zij onwenschelijk.

Na sluiting dezer beraadslaging, waaraan de H.H. w. vro-

iiK, n. van rees, p. j. STAMKARTen van j. geuns deel namen,
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wordt besloten den Ilcer Directeur van het Meteorologiscli

Instituut dank te zeggen voor de toezending der ontvangen

boekgeschenken, en voorts den stand van zaken schriftelijk

den Minister van Binnenlandsche Zaken kenbaar temaken
en Jaarbij de meening der Akademie te verkondigen, dat

het wenschelijk is, van nu af aan, zoo wel voor het vervolg

als van de nog in portefeaille zijnde Tabellen van weer-

kundige waarnemingen in Oost- en West-Indië de bewer-
king en uitgave toe te vertrouwen aan een en hetzelfde

wetenschappelijk ligchaam.

Wordt gelezen een brief van den Minister van Koloniën

('s Gravenhage, 22 Mei 1854), waarin, naar aanleiding der

belangstelling, door de Eerste Klasse van het voormalig

Koninklijk Nederlandsch Instituut betoond, in de verslagen,

uitgebragt door Dr. l. l. a. deütschbein nopens den staat

van ziekte op het lepreuzen etablissement Batavia in de Kolo-

nie Suriname (waartoe betrekking had de missive van den

Minister, gedagteekend 1 November 1851 Lr.B. N'. 6), de

vooronderstelling wordt geopperd, dat dergelijke mededeelin-

gen ook der Koninklijke Akademie van Wetenschappen niet

onwelkom zullen zijn; weshalve de Minister haar ter ken-

nisneming en beoordeeling aanbiedt een verslag over ge-

noemd etablissement, uitgebragt door den tegenwoordigen

geneesheer daarvan. Dr. j. k. ooijkaas.

Zoo al dit verslag, zegt de Minister, die volledigheid

mist, welke eenig meerder licht over de ziekte der me-
laatschheid zoude kunnen verspreiden, is dit, volgens de

eigen verklaring van den Heer ooijkaas toe te schrijven,

zoo wel aan zijn kort verblijf aldaar, als aan de ontoe-

reikendheid van de hem ten dienste staande hulpmiddelen.

De Minister stelt zich voor, genoemden geneeskundige

te doen uitnoodigen, om met de mededeeling zijner verdere

VKKSLAGEN EN MEDEOEELIK'GEN. DEEL II. 14
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waarnemingen voort te gaan. In verband hiermede zal Zijne

Excellentie gaarne het bijgaande verslag van do Akademie

terug ontvangen, vergezeld van zoodanige opmerkingen, als

zij in het belang der zaak mogt dienstig achten.

Na beraadslaging, waarin de vroegere door de Eerste

Klasse van het voormalig Instituut uitgegeven verslagen

over de Lepra, als ook het door haar uitgegeven verslag

van Dr. DEUTScnBEiN ter sprake worden gebragt, wordt be-

sloten den brief van den Minister van Koloniën met het

daarbij behoorende verslag van Dr. ooukaas in handen te

stellen eener Commissie van drie leden, waartoe door de

Vergadering (volgens § 5 van het Reglement van Orde)

benoemd worden de HH. g. vrolik, pruijs van üer hoeven

en vooRiiELM scH>'EEV00GT, met beleefd verzoek, om daarop

de Akademie te dienen van berigt, voorlichting en raad in

de gewone vergadering van September e. k.

Wordt gelezen een brief van den Heer bierens de haan

(Deventer, 16 Mei 1854), waarmede, naar aanleiding van

den brief der Akademie, gedagteekend 28 Eebr. jl. gezon-

den worden de bewuste tafelen van bepaalde Integralen.—
Wordt besloten deze tafelen met den daarbij behoorenden

brief in handen te stellen van de HH. lobatto en matthes,

met verzoek om daarop de Akademie te dienen van berigt,

voorlichting en raad in de gewone vergadering van Sep-

tember e. k.

De Secretaris meldt, dat het leveusberigt van wijlen

c. G. c. reinwardt door de Commissie van redactie der

Verslagen en Mededeelingen is aangenomen.
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De Heer delprat spreekt, ter vervulling zijner spreek-

beurt, over de betrekking tusschen de gemiddelde snelheid

van het loater in rivieren en de toerkelijke snelheid, en biedt

daarover eene verhandeling aan, ter plaatsing in de wer-

ken der Akademie. — Zij wordt in handen gesteld van

de HH. STORM BUYSiNG en lobatto, met beleefd verzoek

om, omtrent de plaatsing daarvan, de Akademie te dienen

van berigt, voorlichting en raad in de gewone vergade-

ring van September e. k.

De Heer w. u. de vriese draagt, ter vervulling zijner

spreekbeurt, eenige beschouwingen voor over de groep der

Pandanèen, eene plantengroep, die, hoezeer onder de meest

physiognomische der tropische landen behoorende, echter

onder de minst bekende is te rekenen. Dit staaft hij door

een kritisch overzigt van hetgeen haar betreflende voor-

komt bij rheede, rumph, linn^üs, willdenow, en onder

de latere auteurs bij roxburgh en kdnth en anderen, maar

bovenal door hetgeen hem deswege bekend is door een

nog onuitgegeven geschrift van jüxghühn. Op het voetspoor

van GAUDICHAL'D oordeelt hij, dat de soorten van Pandani

dezer auteurs tot onderscheidene geslachten moeten worden

gebragt, en hij stelt als zoodanig voor eene plant, welke kor-

telings had gebloeid in den Akademie-tuin te Leiden, welke

vrouwelijke bloemen had en zich door de bij zondere gesteldheid

van de vruchten onderscheidde van alle hem bekende Pan-

dani. Hij wijdde dit nieuwe geslacht, Doornia door hem

genoemd, aan de verdiensten van wijlen den Baron van

DOORN VAN WESTKAPELLE, Curator der Leidschc Hoogcschool.

Eenen anderen Pandanus, die als P. furcatus bekend is,

wijdde hij aan het onlangs afgestorven lid van deze Aka-

demie, den Heer J. c. rijk, onder den naam Rijkia. Dit

geslacht, almede op de karakters van de vrucht gegrond,
14»
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toonde hij, even als het vorige, door voorwerpen op spiri-

tus aan, en lichtte de zaak verder toe door afbeeldingen,

vervaardigd door den Heer ver huell. De spreker geeft

te kennen, dat een en ander staat te worden opgenomen

in een eerlang uit te geven werk, onder den titel Nova

genera et species Pandanearum ; weshalve hem voor zijne bij-

drage wordt dank gezegd en er geen verder besluit op valt.

De Heer stamkart draagt, ter vervulling zijner spreek-

beurt eene mededeeling voor, welke betrekking heeft op

de theorie der afioijkingen van het kompas, voorlgehragt

door aantrekkingen van het scheepsijzer. — Hij hoopt haar

nader uit te werken, en er dan, hetzij een uitvoerig berigt

voor de Verslagen en Mededeelingen, hetzij eene verhan-

deling over aan te bieden voor de werken der Akademie.—
De Vergadering verneemt dit met belangstelling en houdt

zich daartoe aanbevolen.

Niemand heeft iets verder voor te stellen en de ver-

gadering wordt gesloten.
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O V E E Z I G T

DER IN DE MAAND MEI 1854 DOOK DE

KONINKLIJKE AKADEMIE TAN WETENSCHAPPEN ONTVANGEN

BOEKGESCHENKEN.

NEDERLAND.

KONINKLIJK NEDERLANDSCH METEOROLOGISCH IKSTITUUT.

Het universeel Extiact-Journaal met verklaring ten ge-

bruike van de Nederlaiidsclie zeelieden. Utrecht 1853. 8".

Uitkomsten van wetenschap en ervaring aangaande Winden

en Zeestroomingen in sommige gedeelten van den Oceaan;

benevens Verslag van de Conferentie te Brussel, gehou-

den in Augustus en September j.1. Utrecht 1853. 8'.

F. w. c. KR^KE. Waarnemingen te Utrecht. 1852—18 ö3. 4°.

Nederlandsch weekblad voor Geneeskundigen. Yierdejaar-

gang. Afl. voor de maand April 1854. 8°.

Verzamelingstabel der Waterhoogten langs den Boven-Rijn,

Waal, Merwede, Neder-Eijn, Lek, Nieuwe Maas, Gel-

derschen IJssel, Boven-Maas enz., waargenomen in de

maanden Pebruarij en Maart 1854. Tol.

Uittreksels uit vreemde Tijdschriften voor de Leden van

het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. 1853— 1854.

N". 3. Mei. 's Gravenhage 1854. 4'.

Inhoud

:

G. G. VAN UEK noEVEs. Ovcr den elektriscliea lichttocstel.u ilReTondcn

en vervaardigd door j. jasi'Ab.
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Monster stoomschepen.

Nieuwe kruiwagen.

j. E. arcoRMELL VAN WOLVERTON. Ovcf holle spoorwcg-assen.

p. u. ASTLEY en j. F. STEVENS. Geoctrooijeerdc wijze om booten te

bouwen.

3. z. A. WAGNER. Aanwijzer van de snelheid der schepen.

G. FRENCii. Geoctrooijeerde as voor spoorwegwagens.

j. BELL. Zamengestelde dubbele stoel.

Over steigers.

H. A. TAPPE. Zamengestelde spoorstaven.

j- LEE STEVE. Rookvcrbiandcnde vuurhaard voor stoomketels.

DE viLLERS. Aantcekenlngcn, bijeenverzameld op eenc reis in Duitsch-

land iu 1851.

R. scHiFKORv. Beschrijviug der in Oostenrijk en Pruissen gebruikelijke

ijzeren of houten balk en boogvormige dragers voor bruggen, over-

dekkingen, enz.

Verslag van den Heer batimgarten, Ingenieur der bruggen en wegen,

aan den Minister van openbare werken, over onderscheidene in Iialie

uitgevoerde werken van bevloeijïng, afwatering en besproeijing.

kataeel. Eenige mededeelingen over plaatijzeren daken en over het

stelsel van metalen bedekkingen.

WOLF EENDER. Verbeterde spoorverzettiug.

Rolwagens voor spoorwegen op de Londensche Tentoonstelling.

F. j. modtiiaan. Toepassing der elektriciteit tot verzekering van het

verkeer op spoorwegen.

Zelfbewcgende draaischijven voor spoorwegen.

DELBRÜCK. Mededeelingen, betreffende hetgeen in de jaren 1843 tot 1853

ia Frankrijk ten opzigte van de verwarming en de luchtverversching

van openbare gebouwen is gedaan. ^

Nederlandsch Lancet W. 8—9. Tebruarij en Maart 1854.

'sGravenhage 1851<. S*.

Inhoud van N^ 8.

A. Oorspronkelijke Stukken

1. G. c. p. DE KUITER. Onderzoekingen over de -werking van Atropa

Belladonna.

2. tan DOMMELEN. Waamcming vao Emphysema vesiculflre pulmouum

cum ectopia cordis.

3. Miscellanea, door f. c donders.

B. Mededeelingen uit de Nederlandsche Litteratuur.

4. Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akadcmie van We-
tenschappen, Deel I,
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Inhoud van N^. 9.

A. Oorspronkelijke Stukken.

1. EOMBACH. Misbruik en gebruik der hand bij verlossingen.

2. Miseellanen, door F. c. donders.

Nadere waarnemingen met den oogspiegel op zieke oogen.

Over de vereiscbte hoeveelheid snlphas atropini tot dilatatie der

pupil.

Albinismus.

Belangrijke verbetering van het gezigtsvermogen bij centrale hoorn-

vliesvlekken, door middel eener nieuwe soort van brillen.

3. Brief van Dr. A. van der boon Jr. aan Prof. donders, over de

ontdekking der Ovula Graaffiana.

B. Mededeelingen uit de Nederlandsche Litteratuur.

Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Weten-

schappen, Deel I.

C. Boekbescbouwing.

r. j. j. scBstiDT. Verslag omtrent de ziekten van het hart enz., aan-

gekondigd door Dr. imans.

j. SWART. Verhandelingen en berigten betrekkelijk het

Zeewezen en de Zeevaartkunde. Nieuwe volgorde. Jaar-

gang 1854. N°. 1. Amsterdam 1854. 8°.

A. w. M. VAN HASSELT. Handleiding der vergiftleer. Utrecht

1854. 8'.

A. KDENEN. Libri Exodi et Levitici secundum arabicam

pentateuchi samaritani versionem, ah Abu— sa : ido con-

scriptam. Lugduni Batavorum 1S54. 8°.

OOST-INDIË.

Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië. Deel V.

N. S. Deel II. Afl. V—VI. Batavia 1853. 8'.

Inhoud

:

c. M. SCHWANER. Geologische uitstapjes in de omstreken van Btüten-

zorg, voornamelijk op den Salak.

p. BLEEKER. Zevende bijdrage tot de kennis der Ichthyologische Fauna
van Borneo. Zoetn-atervisscben van Sambas, Fontianak en Fengaron.
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j. H. CROOCKEWiT UZ. Scheikundig onderzoeli van zwavul, afltoTisliR

van den berg Talang (Sumatra's Westlinst) en van den berg Tang-
koeban prasioe (adsistent-residentie Krawang).

Scheikundig onderzoek van Looderts van Mand-
heling (Sumatra's Westkust).

p. J. MAiER. Scheikundig onderzoek van het minerale water aan den

noord-oostelijken voet van het Palimanang-gcbergte.

j. E. TEYSMAN en s. BINNENDIJK. Nicuwc plantensoorten, behoorende

tot de orde der Orchideën, in 's Lands plantentain te Buitcnzorg.

p. BLEEKER. Nicuwe tientallen diagnostische beschrijvingen van nicawc

of weinig bekende vischsoortcn van Sumatra.

Uittreksels uit de aanteekeningen van de vergaderingen der besturende

leden van de Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch Indic, ge-

houden den 4fl«n en 28sten Januarij en den Uden Februarij 1854.

j. HAGEMAN, jcz. Chronologisch overzigt der vulkanische verschijnselen

op Java, gedurende 1853.

p. ELEEKER. Antcunarius notophthalmus, eene nieuwe soort van de

Meeuwenbaai.

Personaliën.

Index specierura piscinm malayo-raoluccensinm in Tolumine V** Diarii.

Societatis scientiarum Indo-Batavae dcscriptarum, adjectis locis habi-

tationis.

p. BLEEKER. Nalezingen op de Ichthyologische Fauna van

Bengalen en Hindostan. Batavia 1853. é".

Aanhangsel op de Bijdragen tot de kennis der

Muraenoïden en Syrabranchoïden van den Indischen

Archipel. Batavia 1853. 4'.

Zevende bijdrage tot de kennis der Ichthyo-

logische Fauna van Borneo. Zoetwatervisschen van Sambas,

Pontianak en Pangaion. 8".

Catalogus van de Bibliotheek van het Bataviaasch genoot-

schap van Kunsten en Wetenschappen. Batavia 1S53. 8''.

BELGIË.
Mémoires de rAcadémie Eoyale de Médecine de Belgiquc

(premier fascicule du Tomé III.) Bruxelles 1854. 4".

F R A N K R IJ K.

Mémoires de Médecine, de Chirurgie et de Pharraacic mi-

litaire. Z<"<= Série, Tomé XI—XII. Paris 1S53. 8".

\



( 209 )

Table du Tom XL

MARCBAL. De Tarthrite nréthro-sympathique.

Observations ponr servir a riiistoire des maladics des articulations.

De l'arthrite proprement dite.

De l'artbrite suppurée.

De Tarthrite traumatiqae.

Dégénérescences articiilaires.

GAMA, Observation de coap de feu ^ 1'épaule droite ; désarticalation du

bras; ligaturc de l'artère sous-clavièrej guérison.

FAüRE viLLAK. Recherches de statistique médicale sur Thötel des In-

valides.

BETLOT. Notice topographique et médicale sur BisUara.

MASSiP. Essai sur Ie boatoa de Biskara.

GADDiNEAU. Observation d'ane tumeur spbériqae, molle et transparente,

da poids de 224 grammes, dans l'hémispbère droit da cerveaa.

covELLiER. Apoplexie de Ia protubérance annnlaire; mouvement con-

vulsif et saccadé de rinspiraüon, observé jusqu'a la mort, survenue

dix heures après l'invasion. Paralysie; efFet croisé; autopsie.

CATTELODP. De Ia pneumonie d'Afriqae.

POGGLALE. Kecbercbes sur les eaux des casemes.

ïable du Tom XH.

Statistiqne Médicale de I'arme'e.

CHAMPENois. Recherches sur Ia capacilc' de Ia poitrine.

Note sur Ie travail préce'dent.

BEGIN et MiCHEL LEVY. Notc sur Ia fièvrc Typhoïdc qai a régne' dans

la gamison de Paris au comraencement de 1853.

DOSSODRT. Notice topographique et médicale sur Orléansville.

BABBY. Notes et documents pour servir ^ la topographie médicale

d"'Orléansville,

CATTELonp. Essai d'ane topographie médicale du bassin de Tlemcen.

A. BERTHERAND. Obscrvation d'entéro-péritonite tubercnlease avec per-

foration intestinale; formation d'an réservoir stercoral. Details né-

croscopiqueSj reflexions.

LAVERAN. Observation de dyssenterie aigue grave, avec expulsion d'ane

portion cylindrique de .membrane muquese de l'intestin, guérison

complete.

Note sur divers cas d'empoisonnement en Algérie par des fruits de

redoul (Coriaria myrtifolia).

6CRivE._ Note sur la fréquencc des afFections phegmoneuses des mains

chez les soldats de l'armée d'Algérie.

Documents sur Ie goitre aigu dans Tarmée.

COLLIN. Rapport sur Ie goilrc accidentel de la garnison de Braan9on.

BORiES. Du recrutement au point de vue du goitre et du crétinisme

dans Ie département des Hautcs-Alpes.
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V- K. JüDAS. Observatiou d'un auévrysme faux consécutif, survcnu U

la suite d'une saignée au bras, traite par Ia compression et snivi de

guérison complete.

Emploi therapeutique de re'Iectricité.

Güii'ON. Impetigo granalata du derme chevelu (teigno granulec); trai-

tements ordinaircs sans elfi;t; gucrison par Ie ve'slcatoirc, l'épilatiou

partielle et la tcinture d'iode iodurce.

poGGiALu. Du pain de mnnition distribue' aux troupes des puissances

Européennes, et de la composition chimique du son.

Instruction pour les corps de toupe et les hopitaux müitaircs en pré-

vision d'une épidémie de cholera.

ITALIË.

Atti deir Accademia Pontificia de' nuovi Lincei. Anno V.

Sessone V^ deir 11 Luglo ]852. Eoraa 1853. 4>\

Indice della materie.

Memorie e communicazioni.

p. BANGOiNETTi. Prodromus exhibens plantas circa Roman et in Cisap-

penninis Pontificiae ditionis provinciis sponte venientes.

F. A. SEiiPiEEi voLpicELLi. Sulla grundine caduta in Urbino il27Mag-

gio 1853.

p. A. SEccHr. Osservazioni di Temi, fatte all' equatoriale di Cauchoix,

col micrometro filare, ncll" osservatorio del Collegio Romnno.
p. VOLPICELLI. Kcttificazione delle formule per assegnare il numero

dcUe somme, ognuna di due quadrati nelle quali nn intero puo spez-

zarsi.

Commissioni.

Rapporto sopra il fornello fusorio del sig E. de Prez.

Suil' Assalto di Veroli, in risposta al quesïto di monsig. v-

A. Dl FROSINOME.

Sopra una macchina pel taglio degli stecchetti infiammabili,

messa in uso dal sig. p. renzi, nella sua fabbrica di zolfanelli fos-

sorici.

Sopra un carretto, proposto dal sig. e.strona, per mezzo del

quale pesanti carichi possauo essere trascinat in alto, sopra stradc

acclivi, coiriiDpiego di modiea Sorza.

Corrispondenze.

Avvertenza del segretario per eompilare l'errata del volume IV° degli

atti accademici.

Il sig. A. V. DI UDiNE, offre in dono la raccolta dei lavori meteorolo*

gici, eseguiti dal suo defunto fiateÜo Girolamo.
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II sig. CHASLES, membro dell' iostituto di Francia, ringrazia per la do-
mina di coiTispoDdente straniero linceo.

L'accademia delle scienze dell' Instituto di Francia, ringrazia por gli

atti de' Nuovi Lincei.

Soci ordiuari prcsenti a questa sessione.

Opere vecute ia dono.

GROOT-BRITTANJE.

Proceedings of the Koyal Society. Vol. Vil. W. 2.

AMERIKA.
Maury's sailing directions, wind and current charts. Sixth

edition, enlarged and improved, Januarij 1854. Philadel-

phia, 1854. 4'.

DÜITSCHLAND.

Abhandlnngen der Philologisch-Historischen Classe der

Königlich Saohsischen Gesellschaft der Wissenschaften.

Band I. Leipzig 1850. 8".

Inhalt

:

A. WESTERMAN. Untersuchnngen über die in die Attiscben Kedner ein-

gelegten Urknnden.
F. A. nKEET. üeber Damonen, Heroeo und Geniën.
T. MOMMSEN. Ueber das Komische Miinzwesen.
E. VON wiETERSHEiM. Der FeldzBg des Germanicus an der Weser im

Jalire 16 nach cheisti Gebnrt.

G. HABTEKSTEiN. Darstellung der Kechtsphilosphic des hdgo geotiüs.
T. MOMMSEN. Ueber den Chronographen vom Jahre 354.

Berichte über die Verhandlungen der Königlich Siichsi-

schen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig (Phi-

lologisch-Historische Classe). 1849—1853. Leipzig 8".

J: ZEcn. Astronomische Untersuchnngen über die wichti-

geren Pinsternisse, welche von den Schriftstellern des

classischen Altertbums erwahnt werden. Preisschrift, ge-

krent und herausgegeben von der Pürstlich Jablonows-,

kischen Gesellschaft zu Leipzig. Leipzig, 1852. S\
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w. iioscuER. Zur Geschichte der Englischen Volkswirth-

schaftslehre. Leipzig, 1851. 8°.

T. MOMMSEN. Volusü Macciani distributio partium. Leipzig,

1853. 8'.

Polemii silvii saterculus. Leipzig, 1 853.

G. DROYSEN. Zwei Veizeichnisse, Kaiser Karls V Lande,

.seine und seiner Grossen Einkunfte und anderes betref-

fend. Leipzig, 18S4. S\

Eberhard Windeck. Leipzig, 1SÖ3. 8".

L. DE HEUFLER. Specimen Elorae cryptogamae vallis Arpascli

Carpatae Transilvani. Viennae Austriae 1853. Tol.

Nachrichten von der Georg-Augusts-Universitilt und der

Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttiugen.

Jahre 1853. N". 1— 17. Göttingen 8'.

ZWITSERLAND.

Ncue Denkschriften der allgemeinen Schweizerischen Ge-

sellschaft für die gesammten Naturwissenschaften. Band

XIII. Oder zweite üekade Baud III. Zürich, 1853. i\

Inbalt

:

j. c. DE LA HARPË. Faiine suisse. Lc'pidoplÈres. IV partie riiarenidcs.

A. MOOSSON. Ueber die Wliewell'schen oder Qnetelei'schen Stieifen.

CUE. STaiiELiN. Die Lelirc der Mossung von Kralten, mitlelst der Bifi-

larsuspension.

o. HEEK. Die Insektcnfauna der Tertiirgcbilde von oenisgen und von

KADOUOJ in Croatiün. Driite Abthcilung. Rliynchoien.

E. VON DEU LiNTii. Darslellung der Gcbirgsarten im Vorarlberg (mit

3 Tabellen).

Mémoires de Ia Société de Physique et d'Histoire Naturelle

de Genève. Tomé XIIL a^e Partie. Genève 1854. i'.

ïable:

uossE. Dc retiologic du goitrc et du crctinismc.
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i. MORIN. Nouvelles experiences sur ia perméabilitti des vascs porenx
et des mcmbranes desse'chees par les sabstances natritives.

F. J. PICBET et w. EOüX. DescriptioD des Mollusques fossiles qui se
trouvent dans les gres verts des environs de (JeueVe (qnatricme par-
tie : Acéphales Pleuroconques).

E. BITTER. Note sar la mésure des hauteurs par Ie baromfetre.
A. DB LA RivE. Me'moire sur Ia cause des aurores bore'ales.

Bulletin bibliographique. Liste des ouvrages, re9as par la Sociéte' pen-
dant I'année 1853.

Observaiions astronomiques, faiies ii i'obseryatoire de Genève dans
1'anne'e 1850.

Actes de la Société Helvétique des Sciences naturelles.

1852—1853. 8o,

Mittheilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern

aus den Jahre 1853. N% 265—309. Bern 1853. 8^

H. WYDLER. Ueber die symmetrische Verzweigungsweise

dichotomer Inflorescenzen . Eegensburg 1851. 8^



L E V E N S B E R r G T

C. 6. C. R E I N W A R D T,

Rustend Lid der Akademie.

DOOK

W. V R O L I K,

Secretaris der Ahademie.

VOORGEDRAGEN IN DE GEWONE VEROADERIKfi VAN DEN 29sten APRIE 1854.

Met weemoed treed ik, in de korte tijdsruimte van een

jaar, ten derden male voor U op, ter vervulling eener taak,

mij steeds dierbaar, maar, uit den aard der zaak, hoogst

treurig. Uit de rij onzer leden ontviel den 6'^^° Maart j.1.

GASPAR GEORGE CAREL REINWARDT.

In den jare 1808 lid der Eerste Klasse van het Ko-

ninklijk Nederlaudsch Instituut geworden, werd hij, na

de opheffing daarvan, op de lijst der rustende leden van

de Akademie overgebragt. — Hij was derhalve schier de

helft eener eeuw in ons midden, en, terwijl hij van zijne

werkzaamheid door menige voordragt, verslag en uitgegeven

verhandeling blijk gaf, leeft hij tevens, door zijne persoon-

lijke hoedanigheden, in onze dankbare herinnering. Behoe-

ven wij al in zijnen dood niet het te vroeg afknippen

eens levensdraads te betreuren, mogen wij dezen zelfs boven

hetgeen aan velen te beurt valt, verlengd heeten, zoo kan

toch zijn verlies niet dan met smart herdacht worden.

Reinwardt werd den. •'5''™ Junij des jaars 1773 te

Lutteringhausen in Bergsland, tusschen Elberfeldt en Len-

nep, geboren. Korten tijd na zijne geboorte verplaatsten

zijne ouders hunne woning na;ir het stadje Lenuep. Van
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zijnen vader zegt beinwardt in eenen latijnschen, den

4d<:n April des jaars 1800 geschreven brief*), dat hij een

man was van de meest voortrefl'elij ke inborst, aan wiens

voorbeeld hij toeschrijft al hetgeen hem aan goede hoeda-

nigheden eigen moge geweest zijn. Na den dood diens

voortrefi'elijken vaders, had reinwardt het geluk onder

de voogdijschap te komen van eenen niet minder uitmun-

tenden oom, wien hij beati pareniis successor dignissimus

noemt, terwijl hij tevens met veel lof gewaagt van hetgeen

deze aan zijne opvoeding ten koste legde. Het blijkt der-

halve, dat voor de wetenschappelijke opleiding en voor

de zedelijk godsdienstige opvoeding van reiiNWARDT de

liefderijkste zorg werd gedragen.

Zijn oudste broeder, naar Amsterdam vertrokken en al-

daar aan het hoofd eener apotheek geplaatst, riep hem,

toen veertien jaren oud, om, zoo als rei.nwardt in genoem-

den brief zegt, te Amsterdam te komen en zich met hem

en onder zijn opzigt aan het pharmaceutisch bedrijf te wij-

den t). Keinwardt weerstond de smeekingen zijner dier-

*) Deze brief is mij welwillend medegedeeld.. — Zijn opschrift

voert: geraedo vkolik, casp. geokg. cak. keinwakdt s.p.d. —

•

Het onderschrift is: dabam ex officina nostra d. i. Apritis MQO. —
De bedoelde bewoording is als volgt: «Patrem oplimum, summae

«probitatis et antiquae integritatis virum, mercaturam esercenfem,

neheu! praematura mors, omnibusijue acerbissima, dum teneraadhuo

iiaetate easem, abstulit. Viget etiamnum inter cives relictos, beati

iiviri, suaeque humanitatis et liberalitatis in agentes memoria, et si

nquis est in me honestatis amor atque studium, ea hujus proposito

nexemplo, sororumque amicorum monitis, quibus ad servandam pa-

«ternam famam ejusque vestigia premenda adhortaretur, me debere

DproËteor."

f) »Ut Amstelodamum veniam, secum vivam, reique pharmaceu-

«ticae sui socium me adjungam, enixe rogat. Mater carissima,

iiaffinesque omnes dissuadere, dolere: meum contra juvenilem ani-

»mum, fratres litterae tanta peregre proficisceudi cupjditate concita-
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bare moeder en zijner zusters, zocht en verschafte zich

ccn nieuw vaderland.

Ziedaar den veertien] arigen knaap apothecars-leerling te

Amsterdam *), ongetwijfeld toen vooral de vreemdst mo-

gelijke opleiding om een man van Europeesche vermaard-

heid te worden. En toch werd hij dit. Gunt mij, MM.
HH., dat ik met U overwege, hoe zulks onder zoo on-

gunstige omstandigheden mogelijk werd.

Ik laat daartoe weder reinwardt zelf spreken, waar

hij het voorbeeld, de raadgevingen, het onderwijs van dien

voortreflelijken broeder prijst, en de vrienden roemt, die

hem tot beoefening van wetenschap en letteren aanspoorden.

Het waren vooral de plantkunde en de scheikunde, waarop

hij zich toelegde, en aan wier beoefening hij den tijd be-

steedde, van het bedrijf in den winkel overblijvende, of

aan de nachtrust ontwoekerd f).

i>runt, ut. spretis omnium blanditiis, quihus sibi dilectum juvenem

»a concepto instituto detvalicrc conarentur, venia tandem impetrata,

)>relicto patris solo ad fralrem peregrinarcr."

*) Of hij als zoodanig ingeschreven is, werd mij niet duidelijk. In

een leerlingcnboek, dat van 172S—1823 gaat, vond ik hem bij de

firma H. c. m. keinwardt en v. d. sleezen niet vermeld.

+) i)Hnjus fratris, carissimi mortalium, consuetudini, exemplo, con-

»siliis, quibus in hunc usque dicm usus sum, omnia debeo et accepta

nrefero. Nanique ut fuit omnium litterarum sempcr studiosissimus.

DJta et me sui imitatorem aeniulumr|ue fecit. Neque tu ignoras, vir

)>ornatissimc, quam sit suac artis, chemicaeque imprimis pcritissi-

»nius. Itaque studiorum suavitate et utilitate cognita, ego iis ope-

»ram dare, bolaniconque prae reliquis excolerc coepi. lis omne tempus.

»quod a molestissimis ncgotiis restaret. multasque vigilias dcdisse.

i>in iis contra varias vitae et conditionis aerumnas solatium ac prae-

"sidiuni posuisse, iiumquam poenituit. Neque defuere viri famae.

odoctrinae et auctoritatis nomine clari. quorum consiliis. favore et

)>exempli stimulo factum est, ut ille litterarum amor in flagranlem

DCupiditatem exarserit."
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Het was dus niet zonder onvermoeide inspanning, hoe

gelalskig geleid eu hoe krachtig gesteund reinwardt ook

moge geweest zijn, dat hij als jeugdig apothecarsleerling

den tijd, a molestissimis negotiis overblijvende, zoo wist te

bezigen, dat het mogelyk werd, aau hem in de eerste plaats

te denken, toen de dood van schacht den leerstoel in de

Plantkunde aan de Hoogeschool te Harderwijk onvervuld

liet. Den 2C*'™ Februarij des jaars 1800 aarzelde een

bevoegd beoordeelaar, in wiens mond lof eene meer dan

gewone beteekenis heeft, geenszins, reinwardt te noemen

:

iemand van buitengemeene vorderingen in schei- en kruid-

kunde, maar ook van eenen steeds werkzamen en veeF

omvattenden geest, die daarin eene bijzondere geschiktheid

vindt tot de beoefening en uitbreiding van meergemelde

wetenschappen zoo wel, als van alle andere, waarop hij

zich ter eeniger tijd zoude mogen verkiezen toe te leggen *).

Aan den zoo krachtig aanbevolene kon de gewenschte

betrekking niet ontgaan. De Akademie, aan welke hij be-

roepen werd, schonk hem in twee vakken, honoris causa,

den titel van Doctor. Den lOtlen Ju^ij des jaars 1801

aanvaardde hij aldaar zijne betrekking met eene plegtige

redevoering, waarvan het onderwerp, zoowel als het motto,

den jongeling kenschetsen, die, in weerwil van al hetgeen

hem belemmerend in den weg kon treden, zucht voor

wetenschap behield en daarin aanvankelijk reeds de hoogste

verwachting van zich liet uitgaan.' Hij sprak de ardore,

quo historiae naturalis et imprimis hotanices cultores in

sua studia feruntur en bezigde tot motto de volgende

woorden van fontenelle : // la botanique n'est pas une

" science sedentaire et paresseuse, qui se puisse acquérir

'/ dans Ie repos et dans l'ombre d'un cabinet, comme la

*) In een getuigschrift, mij medegedeeld, waarmede keinwakdi
tot gezegden leerstoel werd aanbevolen.

VERSLAGEN EN MEDEDEEI.INGEN. DEEL II. 15



( 218
)

'/geometrie et Fhistoire EUe veut que 1'ou coure les

'/ raontagnes et les förets, que Ton gravisse contre des ro-

'/chers escarpés, que Ton s'expose aux bords des précipices.

" Les seuls livies, qui pcuvent nous instruire h. fond dans

«cette matière, out été jetés aVi hazard sur toute la snr-

"face de la terre, et il faut se résoudre il la fatigue et

" au péril de les cherchcr et de les ramasser."

Voelde heiivwardt toen reeds de zucht om, onder den

tropischen hemel, de verhevene natuur te bestuderen? Had

hij, als ware het, een voorgevoel van de -roeping, welke

hij eenige weinige jaren later zoude hebben te vervullen ?

Wie zal dit heden zeggen ? Het onderwerp ondertusschen

der inaugurele redevoering en haar motto zijn merkwaar-

dig genoeg om niet onopgemerkt te mogen blijven. En

slaan wij de sierlijke redevoering op, waarin reinwardt

toen reeds de welsprekendheid en de magt over de taal

openbaarde, welke hem gedurende zijn geheele leven eigen

waren, hoeveel blijken vinden wij dan niet van de edele

drijfveren tot onderzoek, van den gloed voor de schoon-

heden der natuur, welke zijn jeugdig gemoed vervulden.

Hoe treffend is in den aanhef niet zijne schildering van

den tweestrijd tusschen pligtgevoel en dorst naar weten-

schap *). En lezen wij verder de welsprekende schilde-

*) «Cogitanti mihi eo tempore saepius, quid potissimum studium

»mibi in posterum esset amplectendum, non sine moerore mnltae

DCausae observabantuv, quac, qiiod liactenus mihi dilectissimum fue-

»rat, nisi prorsus omittendum, sallem raulto remissius eolendum.

smilü suaderent. Accedebant aliquando et aliorum quorumdam spe-

»ciosae rationes, ea studia, ut pote mihi non satis commoda, dis-

Msuadentes. quibus ego, quo turn eram, puerili et ad wiscuUanrlum

i>/acili animo, inductus, ea derelinquendi, ab iis tamquam a caris-

usimo amico discedendi, triste consilium aliqi.oties inibam Sed

«frustra! — Constare sibi animus non potuit. Vix dum cnim pris-

»tini studii et voluptatum in eo perccptarum subibat reeordalio,

ooum eece itfrum, suscepti consilii immemor, quocunqiie dato ab
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ring van al hetgeen een aublet deed en ondervond, toen

hij de schatten der plantenwereld van Guyana wereldkun-

dig maakte, dan voorwaar vinden wij in dergelijke be-

woording eene voldoende verklaring der gronden, welke

REINWAHDT later noopten eene taak te aanvaarden, zijne

krachten welligt te boven gaande. Waar hij aublet voor-

stelt, bosschen betredende, waarin vroeger geen Europeaan

den voet zette; waar hij hem zich daarin den moeijelij-

ken vieg tusschen slingerplanten en doornen laat banen

;

waar hij het gevaar schildert om den voet te zetten op

venijnige adders, latentes sub herba angues, recepia vestigia

lethali morsu ulturos, of de afgronden beschrijft, terrae

hiatus profundi, lutosi, caespiie doloso pedem fallentes ; of

eindelijk al de bezwaren opnoemt, aan dergelijken togt

verbonden ; is het of wij in meesterlijke taal eene beschrij-

ving lezen, door een ooggetuige naar de natuur ontwor-

pen. En toch zoude het nog veertien jaar duren, vóór

hem de gelegenheid geschonken werd, tafereelen te be-

schouwen, zoo treffend reeds door hem geschilderd.

Eeinwardt sprak in 1803, toen hij het Eectoraat had

neder te leggen, nog eene Oratie uit de prestantia clie-

raiae recentioris in naturae et artium phaenomenis explicandis,

en bleef voorts het Hoogleeraar.imbt in Harderwijk ver-

vullen tot in den jare 1808, toen Koning lodewijk

NAPOiEON, die gaarne in zijn geliefd Holland alles over-

bragt wat in Frankrijk schitterde, hem tot Directeur be-

)>aliis ne^otiis tempore, ad ingenium redirem, in modo relictis stu-

»diis totus esse, deuuo inciperem

BQuuai igitur mihi hoc maxime festo, totiusque meae vitae laetis-

Dsimo die verba facienda sunt, ecquam milii, quaeso convenientiorem

umateriem cligerem, quibus adeo innati illius studiorum naturalium

uamoris triumphum dignius celebrarem, quam exipsis meis qualibus-

MCunque lucubrationibus. quibus ego jam omuia debeo, deprompto

• argumerito?"

15*
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noemde van den Koninklijken tuin achter het Paviljoen

te Haarlem, als ook van eenc prachtige diergaarde, van

den eigenaar alpi aangekocht. Later werd deze dierganrde

naar den plantentuin te Amsterdam overgebragt en kreeg

zij in den volgenden winter eene bekrompene plaatsing in

verlaten caserne-gebouwen, gelegen in de ruimte, welke

door het tegenwoordige park te Amsterdam wordt inge-

nomen. De inlijving van Holland in het reusachtig Fran-

sche Keizerrijk, ontnam aan heinwardt zijn ambt; maar

kort te voren had een Koninklijk decreet, gedagteekend

1 Juiij 1810, dus nog geene maand vóór de abdicatie van

Koning lodrwijk, welke geschiedde den 1^^'^" Augustus

deszelfden jaars, hem tot buitengewoon Hoogleeraar in de

Chemie en in de Pharraacie, en tot gewoon Hoogleeranr

in de Natuurlijke Geschiedenis benoemd aan de Doorlachte

School te Amsterdam. In het vak der scheikunde was hij

toegevoegd aan D. van rhij.v, waarvan de eenige van iennep

in zijne sierlijke taal zegt: wad extremum tarnen in tra-

'/ denda chemia visus est antiquae rationis tenacior, quam

// promovendae illi apud Amstelodamenses disciplinae expe-

// diret." Het schijnt, dat op deze benoeming de vriend-

schap van velen, die hem te Amsterdam tot aan het einde

huns levens getrouw bleven, niet buiten invloed was. De

toespeling daarop, in de redevoering *) waarmede hij den

5den November des jaars 1810 zijne betrekking aanvaardde,

doet zulks meer dan vermoeden. In hare inleiding toch

zegt hij : « his etiam causis equidem puto factum esse,

//cum nuper, stationem illam academicam fte Harderwijk)

fflinquere jussus, horti regii praefecturae admotus essem,

ff dein vero, inopinato eventu propterque reriim vicissitu-

ff dinem, instabili minusque certa conditione frui viderer.

//ut multi, singulari quadam cura, de me essent solliciti;

*) De chemiae et Idstoriae naluralis sludiis rede mslilvenjs.
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II qui quanto tuuc eraiit metu, tauto nunc gaudio mihi,

// in hunc tutissimum portum recepto, gratulentur." Gewig-

tig voorwaar zijn deze woorden. De man, op wien vijf

jaren later, toen hij de kiel beklom welke bem naar Indiè

voerde, de oogen van zoo velen zouden worden gevestigd,

gaf den naam van veilige haven aan den leerstoel eener

school, die een jaar later slechts bleef bestaan, omdat de

krijgsman, voor wien toen alles bukte, aan van swinden

haar behoud niet wilde, of zoo als van lennep het uit-

drukt, uiet durfde weigeren *).

Groot zijn de verdiensten van reinwardt in het onder-

wijs, door hem te Harderwijk en te Amsterdam gegeven.

Mijn voortreflelijke leermeester, vos.maer, was onuitputtelijk

in den lof van REI.^WARDT, en ook van anderea hoort men

daaroi&trent steeds het loflelijkst getuigenis. Is zijn on-

derwijs te Amsterdam welligt minder vruchtbaar geweest

dan te Harderwijk, dan moet zulks vooral aan den tijd

toegeschreven worden, waarin het werd gegeven. Deze

toch was zoo ongeschikt mogelijk voor alle wetenschap-

pelijke studie. In eene worsteling, gelijk aan diegene,

waardoor eindelijk het grootste deel van Europa zich aan

de ijzeren vuist eens overweldigers ontwrong, bloeijen

noch kunsten noch wetenschappen. Ook Nederland her-

kreeg na dien worstelstrijd zijn volksbestaan, en een heu-

gelijk verschijnsel mag men het voorzeker heeteu, dat de

toenmalige Regering door organisatie van onderwijs, door

herstelling der Utrechtsche Hoogeschool, door vorming van

'sKijks Museum van Natuurlijke Geschiedenis en door

*) i> Causam IlliislHs Scholae apud invisenlem Amstelodamum longe

npotenlissimum tune Imperalorem egil swindenius, acswiNDENio pro

«.«cAoia, ciijus ipse pars esset, apud se dicenli aliquid negare verilua

^lest NAPOLEON." Zie D. J. VAN LENNEP Oratïo in altera 111. Amst.

Athenaei saecalaria en Hulde aan de nagedachtenis van J. H. van

SWINDEN, 1S2-1. lil. 42.
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zoo vele audere instellingen meer, voorliefde aan den dag

legde voor al wat wetenschappelijke ontwikkeling heet.

Hebben de uitkomsten daaraan niet ten volle beantwoord,

worden de afgeworpen vruchten niet de kosten waardig

geschat aan hare kweeking besteed, men wijte zulks niet

aan de Eegering, maar aan de tijdsomstandigheden en aan

het personeel waarover men te beschikken had. Eene

dier verdienstelijke pogingen was de zending van rüinwardt

naar Oost-lndie, met den rang van Directeur tot de zaken

van den Landbouw, Kunsten en Wetenschappen op Java en

de naburige eilanden. Zij had in 1815 plaats, en Rein-

WARDT bleef er tot in 1822. Groot \ïas de belangstelling

in dezen togt en gespannen de verwachting, welke men

er voor den bloei van kunsten en wetenschap van koes-

terde. Bij herhaling werd zij in gebonden *) en onge-

bonden stijl uitgedrukt.

Vragen wij echter, of zoo grootsche verwacliting in

haar geheel werd vervuld, dan kunuen wij niet dan een

ontkennend antwoord geven, en moeten wij, hoe smarte-

lijk het ook valle, toestemmen dat reinwardt daarin niet

*) BI. c. VAN HALt, Gedichlen. Amsterdam 1818.

Ja, Neêrlands Pallas drukt, met pas ontboeide hand

En opn;ehelderd oog, op 's Vorsten keus haar' stempel

:

Schaars had ze een laudkapel in 't geurig morgenland.

Nooit priesterschaar of tempel.

En verder

Daar, reiswardt ! toeft natuur uw geestkracht en uw deugd.

Ga. heilig haar, als hier, al uw vernuft en zorgen

!

Zij biedt aan u, ten dank, de wondren van haar jeugd,

Bij 't .schoon van 's werelds morgen.

Ga, Eedle! maar gedoog ons weenend afscheidslied

:

Ja! wij zijn trotsch op 't loof, dat we om uw kruin zien vlirhti-n,

Maar schamen ons geen traan, die 't manlijk nog nutschii'!;

De vriendschap heeft haar regleii.
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beantwoordde aau hetgeen men gewensclit, verwacht, ge-

eischt heeft. Met reikhalzend verlangen verbeidde men de

geschiedverhalen eener reis, waarop de aandacht zoo zeer

gevestigd was geworden. Jaren verstreken en schier niets

werd wereldkundig, terwijl intusschen andereu, in te regt

beroemde prachtwerken, de schatten der planten- en der

dierenwereld van Oost-Indië blootlegden, en, gelijk men

het dikwerf gezegd heeft, hem het gras voor de voeten

wegraaaiden. Niet zonder eenigen wrevel wordt dergelijke

uitkomst betreurd, en beklaagt men zich over zooveel

tijd en over zooveel schatten, grooter dan ooit voor

eenig Nederlander ten koste werden gelegd, gelijk men

meent, verspild, zonder dat Regering en Volk daarvan

eenig nut trokken. Met moeite zelfs duldt men, dat daarbij

in rekening gebragt worden de drie bezendingen, door

schipbreuk verloren, waaronder vooral eeue prachtige ver-

zameling Conchyliën te gronde ging.

Maar, M.M. H.H., zoo het oordeel over een afgestorvene

streng mag wezen, regivaardig zij het bovenal. Ook ik durf

het de mortuis nil nisi vere stellen boven het de mortuis nil

nisi bene. Bedrieg ik mij niet, dan is dit pligt in het be-

lang der waarheid, in het belang tevens van hem, over wien

men spreekt. Het is deze gang van denkbeelden, welke mij

noopt, om niet met angstvallige voorzigtigheid het stil-

zwijgen te bewaren over een feit, zoo dikwerf, al is het

ook niet in het openbaar, afgekeurd, veel minder om met

een behendig gekozen woord mijn eigen blaam te doen

vermoeden ; maar om veeleer de oorzaken op te sporen,

welke deze .ongunstige uitkomst te weeg bragten. Ik ging

daarin niet ligtzinnig te werk ; maar, vrij van alle voor-

ingenomenheid, onderzocht ik al de oorkonden, daarom-

trent onder mijn bereik. Doet men dit, dan geloof ik, en

verheng mij over deze overtuiging, dat niemand meer het

rci;t behoudt den staf over hki-Nwabdt te breken. Van
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ijver, volharding, onverpoosde werkzaamheid is liet moeije-

lijk een tweede voorbeeld te vinden, slechts in de verte

eenigzins met datgene te vergelijken, hetwelk door hem,

gedurende zijn verblijf in Oost-Indië, werd gegeven. Een

bevoegd beoordeelaar, lid onzer Akademie, drukte zulks

in hartelijke bewoording uit, toen hij den 13'^'^'' Maart jl.

zijne leerlingen, kort na het afsterven van üeinwabdt,

toesprak. Welk eene taak, M.M. H.H , had men in

Indië den waardigen man opgelegd! Regeling van land-

bouw, geneeskunst, vaccine, lager onderwijs moesten door

hem, en door hem alleen geschieden, in eene kolonie, ter

naauwernood uit de handen eener vreemde magt overge-

nomen, waar dit alles, uit den aard der zaak, wel niet

dan in verwarden toestand konde zijn. En aan hem, wien

men, als ware het, onder de beslommering der administratie

begroef, droeg men tevens op de natuur te onderzoeken,

te beschrijven, binnenlandsche reizen daartoe te onderne-

men, de bezendingen van natuurvoorwerpen naar het moe-

derland te regelen ; met een woord te handelen als die

groote wereldontdekkers, waarvan onze geschiedenis en die

van naburige volken zoo menig treö'end voorbeeld ople-

veren. Zal men wel verre van de waarheid verwijderd

wezen, zoo men in dergelijke overlading de oorzaken zoekt

eener uitkomst, welke steeds betreurenswaardig zal blijven ?

Voorzeker neen ; maar welligt zoude men mogen vragen,

waarom eeue dergelijke last op de schouders genomen

;

waarom alleen te willen torschen, waartoe de vereenigde

krachten van velen ter naauwernood voldoende zouden ge-

weest zijn? In dat opzigt kan men niet alle mensclieii

met gelijke maat meten. Rein'wardt was in Indië niet

ontrouw aan den geest, welke hem bezielde, toen hij in

Harderwijk den gloed des natuuronderzoekers beschreef.

Zijn gevaarvolle togt in den krater van den vuurspuwenden

berg op Celebes, zijne waarnemingen en al wat hij ver-
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zamelde bewijzen dit. Maar, om geheel aan de eischen van

den natuuronderzoekenden reiziger te voldoen, moet men

meer den geest, de zenuwen en de wilskracht van een

veroveraar hebben, dan dit aan den zachtzinnigen, gaarne

elk believenden reinwardt eigen was. Men beweert, dat

daarvan wel eens in Oost-Indië zelf misbruik is gemaakt,

en dat hem hierdoor de vruchten van eigen arbeid meer

dan eens ontnomen werden. Maar, wat hiervan zijn moge,

van zijne geschiktheid om de grootsche natuurtooneelen,

waarin hij leefde, op te vatten en in treffende schildering

terug te geven, getuigen de opstellen, welke hij dikwerf

der Eerste Klasse van hefc Koninklijk Nederlandsch In-

stituut, als waren zij uit zijn dagboek opgeschreven, voor-

droeg, maar getuigt vooral ook de redevoering, waarmede

hij den 3den Mei des jaars 1823 het Hoogleerambt aan

de Hoogeschool te Leiden aanvaardde, toen hij sprak de

migmentis, quae historiae naturali ex Indiae investigatione

a/xesserunt, als ook diegene, waarmede hij de Zesde Open-

bare Vergadering der Eerste Klasse van het Koninklijk

Nederlandsch Instituut den 12'Jen October 1827 opluis-

terde, toen hij tot onderwerp koos de natuurlijke vrucht-

baarheid van den grond der Oost-Indische eilanden, vooral

van het eiland Java, en over de waarschijnlijke oorzaken

daarvan. Men verhaalt dat hij een dergelijk overzigt

voordroeg in een Verein von Naturforscher te Berlijn,

en dat von hümboldt, hem des morgens voor een oogen-

blik het handschrift ter leen vragende en verkrijgende,

het des avonds, in druk vermenigvuldigd, uitdeelde *).

Maar, bij al deze onbetwistbare begaafdheid miste rein-

wardt de vastheid van wil, gevorderd om een veel om-

vattend plan te ontwerpen, zich daaraan te binden en

*) Het is in het licht gegevun onJcr dim titel van Ueher den

Ckaracter der Vegetalion auf den Inaeln des hidlschen Archipels.

Berlin 1828. 4».
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het met onverpoosde volliarding ten uitvoer to brengen.

Aan iemand, zoo welwillend en dienstvaardig als hij,

was het onmogelijk den aandrang te wederstaan, waarmede

zoo menig binnenlandsch genootschap, vooral de llolland-

Bche Maatschappij te Haarlem, hem tijdroovende en dik-

werf onvruchtbare werkzaamheid opdroeg. Hij verspilde,

hoe uitgewerkt overigens zijne Verslagen en Voorlezingen

ook mogen geweest zijn, daaraan veel van den kostbaren

tijd, welke men hem zoo gaarne had zien besteden aan

het wereldkundig maken van hetgeen hij in Oost-Indië

verzamelde. Zijne benoeming tot Hoogleeraar aan de Leid-

sche Hoogeschool ; het aanvaarden dier betrekking, kort

nadat hij op den vaderlandschen bodem den voet aan wal

zette ; de menigvuldige pligten, hierdoor hem opgelegd,

hebben ongetwijfeld hem ook belet gehoor te geven aan

de roepstem van zoo vele zijner vrienden, vooral van den

wakkeren van marüm, die aanvankelijk en met kracht op

het uitgeven van zijn reisverhaal aandrongen. Hij gaf aan

den roem van een uitstekend leeraar te zijn de voorkeur

boven dien van zijnen naam, welligt nevens dien van eenen

voiM HUMBOLDT, Vereerd te zien. Het was een geluk voor

Leidens Hoogeschool, zoo sprak onlangs een zijner vroe-

gere leerlingen, later zijn opvolger en ambtgenoot, dat hij

ten haren voordeele besliste. Gaarne beaam ik de juistheid

van dit gezegde, en eerbiedig ik tevens de drijfveren,

welke BEIMVVAEDT noopten aan den werkkring, welke hem

gedurende een vierde van eene eeuw in Leiden te beurt

viel, al zijne krachten te wijden.

Met hem ontviel aan Nederland een dier vertegenwoor-

digers eener veelzijdige beoefening van wetenschap, wier aantal

allengs meer en meer inkrimpt, en waarvan het ons, M.M, H.H.

,

voor zoo verre wij hier in jeugdiger leeftijd zamenzitten, on-

mogelijk is het voorbeeld te volgen. T>e tegenwoordige om-

vang van eiken tak van wetenschnp gedoogt zulks niet.
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Kannen wij het slechts in een dier onderdeelen zoo verre

brengen, dat wij zeggen hem meester te zijn
;
gelukt het

ons tot zijnen voortgang iets bij te dragen, dan mogen

wij ons reeds gelukkig rekenen. Maar dat gevoel onzer

ongenoegzaamheid dwingt ons te eerder tot bewondering

van hen, die zoo veel durfden en konden omvatten.

Aan de beoefening der plantkunde, der scheikunde en

der natuurlijke geschiedenis, paarde hij, wien onze van der

HOEVEN zoo te regt onlangs een buitengewoon man heette, eene

classische taalkennis, welke ook meer en meer aan onzen te-

genwoordigen tijd begint vreemd te worden. Er zijn onder

ons sommigen, die dit een voorregt noemen. Ik beslis daarin

niet, maar vergenoeg mij met de aanteekening van het feit.

Bij dit alles voegde reünwardt eene onverdoofbare

zucht voor al, wat maar den naam van wetenschap voert.

Elk, die hem daarover iets had mede te deelen, onver-

scJiillig van welk vak, en al was reinwahdt daarin

ook ten volle een vreemdeling, was zeker bij hem een

gretig gehoor en toegevende beoordeeling te vinden. Zijn

echt wetenschappelijke zin voerde hem tot den aan-

koop eener Boekerij, waarvan men de wedergade zelden

zal aantrefi'en ; zijne mildheid en onbeperkte dienstvaardig-

heid stelden haar open voor elk, die haar behoefde. On-

weerstaanbare zucht tot onderzoek drong hem, in weerwil

van al de hinderpalen, door zijne ligchaamsgesteldheid daar-

tegen in den weg gelegd, tot herhaalde buitenlandsche

reizen ; waarbij hij geene moeij el ijkheid te groot achtte, en

onverdroten zich liet brengen overal, waar slechts iets te

zien, en bovenal iets te leeren viel. Zijne, kort na zijnen dood

overledene, echtgenoot. Vrouwe calkoen geb. J. h. c. v. ijssel-

DUK, met wie hij in den jare 1834 huwde, was hem

daarbij eene getrouwe gezellin. Dezelfde oorzaak, welke

hem in het uitgeven van zijn reisverhaal in den weg stond,

heeft hem vermoedelijk belet om wetenschappelijken arbeid
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vaa eeiiigzins grooteii omvang te bewerken en wereldkun-

digte maken. Behalve zijne vier inaugurele Oratién, waar-

van elke ongetwijfeld een meesterstuk mag heeten, waren

de vruchten van zijne letterkundige werkzaamheid schaars.

In eehe lijst, aan dit levensberigt gevoegd, heb ik ge-

tracht ze zoo volledig mogelijk op te geven. Wilde men

daarnaar zijne werkdadigheid afmeten, groot onregt onge-

twijfeld geschiedde hem. Dat zij een onjuiste maatstaf is,

werd in al hetgeen ik aanvoerde, te breedvoerig uiteen-

gezet, dan dat het noodig zoude zijn er op terug te ko-

men. Dit alleen wil ik er nog uit afleiden, dat juist de

wijze, waarop reinwardt sprak en handelde, onder de mede-

werking en ondersteuning van den edelen van deh capellen,

veel heeft bijgedragen om in Nederlandsch-Indië de gronden

te leggen voor dien wetenschappelijkeu zin, welke er zich

allengs ontwikkelde, en waarvan het moederland de vruch-

ten plukt in de rijke verzamelingen, buitenslands welligt

meer nog dan hier gewaardeerd, en in al hetgeen in pracht-

werken, onder toevoorzigt en steun der Regering, werd

uitgegeven, als zoovele bewijzen van de zucht, in Neder-

land heerschende, tot verspreiding van wetenschappelijke

kennis. Bezitten wij heden reeds eene vrij volledige kennis

van de Flora en Fauna van Java, aan wien zijn wij dit

anders verschuldigd dan aan hen, die het voetspoor van

REixwARDT Volgden, aan eenen kliil, van uasselt, hoie,

die het slagtofl'er werden van hunnen toomeloozen ijver

;

aan eenen temminck, leemans, rlijme, scdlegel, jiinghubn,

die, in hoog gewaardeerde werken, de verzamelde schat-

ten ten openbare nutte afbeeldden en beschreven. Zoo

wij met een Rijks Herbarium, met een Archeologisch

Kabinet, met een Museum vooral van Natuurlijke Ge-

schiedenis mogen pralen, waarop elk, die in wetenschap

belang stelt, welke ook zijn landaard moge wezen, met

eerbied zijne blikken vestigt ; — aan wien hebben wij dit
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te danken, zoo het niet is aan de veieenigde kracliteii

van deze alle?

Zijn wij dan M.M. H.H. wel verre van de waarheid

verwijderd, zoo wij dit een voortwerken noemen op den

weg, door eeinwardt gebaand ?

Dat een man, zoo zachtmoedig en hulpvaardig als rein-

WARDT, een liefderijk echtgenoot en zorgvoUe vader moest

zijn, vordert geen betoog. Hij was dit in de volste be-

teekenis des woords voor de dochter zijner echtgenoote,

uit een vroeger huwelijk geboren, en voor hare kinderen.

Wat deze in hem verliezen, acht ik mij onbevoegd nader

uiteen te zetten.

Et blijft mij slechts overig te gewagen van de blijken

van vriendschap en vereering, hem gedurende zijn leven

geschonken. Behalve het ridderlint van den Nederlandschen

Leeuw, en een groot aantal benoemingen tot lidmaatschap

van buitenlandsche Akademiën *), mag bovenal genoemd

worden de wijze, waarop zijn eenige nog in leven zijnde

leermeester, zijne voormalige leerlingen, vrienden en be-

trekkingen den dag vierden (10 Junij 1851), waarop hij

voor vijftig jaren het Hoogleeraarambt had aanvaard. In

een daartoe vervaardigden gedenkpenning vestigden zij een

blijvend monument van rei.vwabdt's verdiensten. Het was

ongetwijfeld een der gelukkigste dagen zijns levens. Eer

en dank zij hun toegebragt, die hem dezen bereidden

!

*) Behalve alle binnenlandsehe genootschappen, behooren genocmi!

te worden de Academia Caesarea Leopold. nalitr. Curiosoriim te Bonn.

de Linnean en Zoological Society te London.

Op de lijst der leden van de Academiti nat. Curios. komt bij onder

den bijnaam van BUMPHIUS voor.
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OOK EEN WOORDJE

OVKR DEN

DODO [DIDUSINEPTUS] EN ZIJNE VERWANTEN,

DOOR

H. SCHLEOEL.
TOORQEDRAGEN IN DE GEWONE VERGADERING DEK AKADEMIE

VAN DEN 25sten fébrdarij 1854.

De vraag over het wezen van den Dodo en zijne plaat-

sintr in de stelsels werd, in de Zoölogie, vooral in de

jongste tijden, voor eene der gewigtigste gehouden. Men

trachtte haar voornamelijk van het standpnnt der verge-

lijkende anatomie op te lossen ; een aanzienlijk getal ge-

oefende en beroemde mannen hielden zich daarmede onledig,

en zij werd tot in de uiterste en geringste bijzonderheden

vervolgd. De verkregene uitkomsten waren intusschen zeer

uiteenloopend ; de vertegenwoordigers der verschillende

meeningen konden zich onderling niet vereenigen , en wij

voor ons konden ons met geene der in de nieuwe tijden

voorgestelde hypothesen vereenigen. Wij willen derhalve

trachten de onderhavige vraag van dat standpunt op te

lossen, van hetwelk wij steeds, bij onze onderzoekingen

over den aard der dieren, zijn uitgegaan.

AVij zullen, dien te gevolge, ten eerste, een kritisch

onderzoek in het werk stellen over de documenten, den

grondslag uitmakende, waarop de kennis van den Dodo

berust, en ten tweede, de wetten trachten op te sporen,

welke men, volgens onze meening, in diergelijke gevallen

heeft toe te passen, ten einde tut de oplossing der voor-

gestelde vraag te geraken. Een paar woorden over de af-
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leiding van den naam dod-aers mogen deze voorloopige

bijdrage besluiten.

De afbeeldingen, welke wij van den Dodo bezitten, zijn

van tweeërlei aard.

De eene zijn de houtsneê-plaatjes, in de werken der

oude reizigers bevat. Zij zijn ruw en schetsachtig, maar

zij toonen de voornaamste kenmerken der soort aan, en

geven, daar zij naar in het vrije levende voorwerpen ge-

maakt werden, den natuurlijken habitus van het dier terug.

De tweede soort van afbeeldingen bevindt zich op schil-

derijen in olieverf. Zij werden in Holland naar levende

voorwerpen, in den gevangen staat, gemaakt. Eene dezer,

thans in het Britsch Museum bewaard, is in levensgrootte,

en door eenen onbekenden meester, blijkbaar van eenen

zeer ondergeschikten rang vervaardigd *). De overigen,

door de beide savary's gemaakt, zijn meestal kleinere

figuren, welke den vogel in verschillende houdingen voor-

stellen.

Men heeft, bij het onderzoek over den uiterlijken vorm

van den Dodo, bijkans uitsluitend deze schilderijen, en

voornamelijk die van het British Museum tot grondslag

genomen.

Wanneer de natuurkundige de natuur zelve niet kan

nagaan, e'n op de werken, door menschenhanden gemaakt,

wil steunen, dient hij vooreerst te onderzoeken in hoe ver

deze werken vertrouwen verdienen. Dit is vooral noodis.

wanneer het teekeningen van vogels of ook zoogdieren be-

*) De kundige hamel reeds beschouwt deze schilderij als van

minder waarde dan de overige, en vooronderstelt zelfs, dat zij niet

eens naar de iiatuur gemaakt is. Zie Bulletin de l'Acad. de Si- Pé-

tershourfi. Deel IV, 1845, 4o. p- 317. Hamel lieeft later, ibid.

Deel VII. N°. 5 en 6. de geschiedenis van den Dodo met eene

meesterlijke kritiek en op de meest grondige wijze behandeld.

VERSLAGEN EN aiEDEDEELIMGEN. DEEL II. 16
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treft, welke men zeer zelden met volmaakte uaauwkeurig-

hcid voorgesteld vindt, voornamelijk omdat de kunstenaren,

bijkans zonder uitzondering, de fatale gewoonte hebben,

met de oogen, in stede van met passer en duimstok, te

meten. Er ontstaat derhalve de vraag, of de geleverde af-

beeldingen van den Dodo in alle opzigfen juist zijn. — Wij

hebben drieërlei hulpmiddelen om dit vraagpunt op te

helderen: 1) de verschillende afbeeldingen onderling te

vergelijken, 2) te onderzoeken, welken graad van geloof-

waardigheid de oude schilders, die deze dieren daarstelden,

verdienen, 3) de nog bestaande overblijfselen dezer dieren

met de afbeeldingen te vergelijken.

Wij willen nu vooreerst deze drie punten nader be-

schouwen.

I. Wanneer wij de verschillende afbeeldingen van den

Dodo naast elkander plaatsen, zoo blijkt het bij een eer-

sten opslag van het oog, dat zij veelvuldige onderlinge

afwijkingen vertoonen. Vergelijken wij de teekeningen der

oude reizigers met de in Europa gemaakte schilderijen,

zoo ontwaart men, dat laatstgenoemde voornamelijk daar-

door verschillen, dat het dier daarop voorgesteld is met

eenen grooteren kop, grooter en sterker gekromden bek,

dat de staartvederen meestal veel hooger op den rug ge-

plaatst en de pooten veel korter voorgesteld zijn, en dat

deze ook digter in het lijf zitten. Deze onderlinge afwij-

kingen doen ons reeds zien, dat wij in de keus van de-

zelve met omzigt dienen te werk te gaan.

II. Aangaande de vraag over den graad van geloof-

waardigheid, welke de oude schilders verdienen, merken

wij het volgende op. Het is eene bekende waarheid, dat

onze oude meesters nog heden onovertroffen zijn ; maar

deze uitspraak kan in vele gevallen slechts gelden ten

opzigte van hunne wijze van schilderen, van hun coloriet,

en niet ten opzigte van hunne verdiensten als teekenaren.

I

I



( 235 )

P. CAMPER heeft reeds aangetoond, en ik heb hierover ge-

handeld in mijnen arbeid over het vervaardigen van tee-

keningen voor de natuurlijke historie *), dat onze oude

schilders minder naauwkeurige teekenaars waren dan Kolc-

risten, en dat zij vooral, bij het voorstellen van dieren,

welke, niet zoo als honden, het rundvee, paarden, ezels,

schapen en geiten, in den gewonen kring hunner studiën

vielen, zeer dikwijls de onderlinge verhouding der enkele

deelen, het karakter der soorten, en in het algemeen al

hetgeen tot eene correcte teekening behoort, buiten acht

lieten. Zonder den roem dezer mannen te na te treden,

mogen wij derhalve onderzoekingen in het werk stellen

over den graad van waarheid, welken wij hun kunnen toe-

kennen ; te meer, daar wij, in het onderhavige geval, met

meesters te doen hebben, welke niet tot den eersten rang

behooren.

III. De overblijfselen van den Dodo en de berigten over

dezen vogel geven ons het middel aan de hand, dit onder-

zoek in het werk te stellen. Er zijn van den Dodo over-

gebleven twee koppen en twee pooten. De eersten, zoowel

als de tweeden, stemmen, in vorm en grootte, met elkan-

der overeen, en zijn blijkbaar van oude voorwerpen. Wij

mogen hieruit besluiten, dat zij als normaal kunnen gel-

den voor de soort. Van den Dodo wordt, grosso modo,

door de oude reizigers opgegeven, dat hij stijf zoo groot

als een zwaan of als een zware kalkoen was en een ge-

wigt van vijftig pond had t): en dit stemt ook overeen

*) Eene bekroonde prijsvraag in de Verhandelingen van Teylers

Tweede Genootschap, 4'-'. Haarlem 1849.

t) Een vette kalkoen weegt sleebts vijf-en-twintig pond. Ofschoon

nu de kop en pooten, zoo als ook de hals van den Dodo veel zwaar-

der waren dan die deelen bij den kalkoen, moet de Dodo intusschen

veel grooter geweest zijn dan de kalkoen, wanneer zijn gewigt vijftig

pond bedragen heeft. Misschien hebben zich de oude reizigers bij

16*
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met de schilderij van het Britisli Museum, waarop de

Dodo in levensgrootte is afgebeeld *).

Onderzoeken wij intusschen deze schilderij nader, dan

zullen wij weldra vinden, dat zij juist degene is, welke

onder allen het meest van de natuur afwijkt, en derhalve

liet minst verdiend had als model voor den Dodo te

gelden. De praktische ornitholoog, die zich door eene

vlijtige en lange studie in de vrije natuur heeft vertrouwd

gemaakt met de zeden en levenswijze der vogels, met hunne

gewoonte, hunne houding en de lijnen, welke de omtrekken

van hun ligchaam bepalen, zal dadelijk opmerken, dat deze

schilderij vervaardigd is naar eenen in den gevangenen staat

levenden vogel, dat de krachtige vormen van het dier door

eene monsterachtige logheid vervangen zijn, en dat het

dier is voorgesteld als ineengezakt. Deze stellingen wor-

den ook bevestigd door de vluggere houding, welke het

dier op de teekeningen der oude reizigers en zelfs op

sommige schilderijen van savary, vooral die te Weenen,

vertoont, ofschoon ook deze naar een gevangen voorwerp

gemaakt zijn. L'estrange bevestigt eindelijk dat de in

Engeland, omstreeks 1638, levend vertoonde Dodo eene

meer ojjgerigte houding had dan de kalkoen. De schee-

nen zijn intusschen op voornoemde schilderij zoo buiten-

gewoon doorzakkende voorgesteld, als dit nooit bij eenen

gezonden vogel kan plaats hebben ; het geheele dier staat

daarom veel te laag op de pooten, en dit valt nog meer

in het oog, door dat de schilder den voetwortel veel kor-

ter heeft geteekend dan hij in de natuur is, hetgeen uit

deze vergelijking deu kalkoen voorgesteld, wanneer hij statig eu met

opgerigte vederen in de rondte stapt, waardoor de omvang van het

ligchaam buitengewoon vergroot wordt.

*) Deze afbeelding vertoont intusschen don vojrel een weinig van

voren en derhalve in verkortins;.

J
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de vergelijking met de overgeblevene pooteu blijkt. De

teeueu daarentegen zijn naar evenredigheid te lang voor-

gesteld. De staartvedereu zijn, zelfs in de vooronderstel-

ling dat zij geheel opgerigt waren, veel te hoog geplaatst.

De kop eindelijk toont de meest onbegrijpelijke afwijkin-

gen van de natuur. Behalve dat hij op de schilderijen en

vooral op die van het Britisch Museum veel te groot is,

was ook zijn vorm, zoo als uit de overgeblevene sche-

dels blijkt, aanmerkelijk verschillend. Men behoeft slechts

eenen der overgeblevene schedels op den kop van de

groote schilderij te leggen, om te ontwaren, dat de bek

op het bovengedeelte zijner achterhelft te veel uitgehold

is, terwijl het voorste met eene hoornscheè bekleede ge-

deelte eenen geheel anderen vorm en verloop heeft dan

het daaronder liggende been en naar onderen in eenen

veel te grooten en te veel loodregt geplaatsten hoek ver-

loopt. Ieder anatoom weet echter dat dit niet kan zijn,

daar het been met zijne vliezen de matrix is dezer hoorn-

schee, en deze ook steeds den algemeenen vorm harer

matrix heeft *).

De afbeeldingen der .savart's, te 'sHageen Berlijn, zijn

bijkans even monsterachtig als die van het British Museum.

Die te Weenen, en diegene, waar de vogel voorgesteld is

als van achteren gezien, toonen de bovenvermelde fouten

in mindere mate ; maar zij moeten allen aan korrektheid

vJn teekening onderdoen voor de houtsneedjes der oude

reizigers, ouder welke de eerste, te weten die in de reis

van G. VAN NECK, of ook die van de bry, welke hamel,

zoo als reeds brandt opmerkte, zeer ten onregte voor de

afbeelding van eenen kasuaris houdt, volgens onze onder-

zoekingen, de beste van allen is.

*) Misselücn was, ook, zooals dit bij vogels, in den gevangen

staat levende, dikwijls plaats lieeft, bij dit voorwerp, de punt des

.'navels ziekelijk en onnatuurlijk verlengd.
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Dit zij genoeg, om aan te toonen, dat de bestaande

afbeeldingen van den Dodo geen juist begrip kunnen ge-

ven van de onderlinge verhonding zijner doelen. Om zicli

van deze een denkbeeld te maken, kan men den staart

en de vleugels van de bestaande afbeeldingen ontleonen,

deze met den overgeblevenen kop en pooten aan een zwaar

ligchaam, grooter dan dat van eenen kalkoen en van den

vorm, zooals dit de afbeeldingen vertoonen, zetten; wat

den vorm van den hals en de geheele houding van het

dier betreft, de in de vrije natuur gemaakte teekeningen

volgen, en men zal alsdan eene afbeelding verkrijgen, zoo

als die, welke ik in natuurlijke grootte ontworpen, en de

eer heb u hiermede voor te leggen *).

Dit kritisch onderzoek over de ware gestalte van den

Dodo en de onderlinge verhouding zijner deelen diende

vooraf te gaan aan het onderzoek over de plaats, welke

den Dodo in het stelsel toekomt.

Wij hebben reeds aangetoond, dat de meeningen der

nieuwere natuurkundigen hieromtrent zeer verdeeld zijn.

Sommigen vooronderstelden, dat de overgeblevene poot en

*) Keeds eldmenbach nam de overgeblevene poot en kop te hulp,

om de afbeelding van edwakds eenigzins te verbeteren.— Brandt.

Versuch einer kurzen Naturgcschichle des Dodo, Petersburg, 1848,

8°., p. 5 en 43, heeft hetzelfde beproefd; maar het teekeningetje.

hetgeen hij geeft, laat veel te wenschen over. De kop is te groot in

verhouding tot den romp; deze. zoo als het schijnt, van het slechte

schetsje van CLüsius ontleend, is veel te langwerpig en dus lang

niet genoegzaam zwaar, om den vogel een gewigt van vijftig pond

te geven; de voetwortels zijn te kort. de teenen te lang. De vleugels

en staart, «oo fraai voorgesteld op de schilderij van savaky, die

den vogel van achteren vertoont, zijn hier onjuist afgeteekend.

Eindelijk is het geheele dier door lijnen omsloten, zooals men nooit

bij levende, maar slechts bij opgezette vogels waarneemt. Het werkje

van den geleerden brandt behelst voor het overige eene voortreffe-

lijke uiteenzetting der geschiedenis van den Dodo, en vooral een

zeer grondig onderzoek over de osteologie van dcszclfs schedel.

i
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kop van twee verschillende dieren afkomstig waren : eene

hypothese, die tegenwoordig niet meer behoeft bestreden

te worden. Blainville en Owen beschouwen dezen vogel

als eenen afwijkenden vorm van de afdeeling der gieren

of dag-roofvogels in het algemeen. Sdaw vond overeen-

komst tusschen den bek des Dodo's met dien der Alba-

trossen ; cüviER met dien der Alka's. Van de pooten

meende cüvier, dat zij, indien ze met zwemvliezen voor-

zien waren, op die der Pingoeïnen zouden lijken. Brandt

betoogde, dat hij plaats moet nemen onder de moeras-

vogels ; want den kop vond hij in het algemeen over-

eenkomstig gevormd met dien der plevieren, terwijl

ieder been van den kop, op zich zelf beschouwd, over-

eenstemming vertoonde met gelijksoortige beenderen bij

verschillende familièn der overige moerasvogels. Eeinhardt,

STRICKLAND cn MELVILLE *) eindelijk trachtten te bewijzen,

dat de Dodo de meeste overeenkomst heeft met duiven, en

deze meeniug werd ook door verscheidene andere natuur-

kundigen tot de hunne gemaakt, en schijnt de thans

algemeen heerschende te zijn.

De bewijzen voor deze verschillende stellingen werden

ontleend uit den vorm en het maaksel van den kop en

de pooten. De op de schilderijen monsterachtig groote en

haakvormig voorgestelde bek van den Dodo gaf aanleiding

tot vergelijking met allerlei vogels, welke eenen haakvor-

migen krachtigen bek hebben. De pooten werden dan eens

gier-, dan hoender- dan duifachtig bevonden, en de ver-

gelijking der beenderen van den kop en de pooten leverde

niet minder uiteenloopende uitkomsten.

Wij voor ons beschouwen, zoo als uit onze verdere

mededeelingen zal blijken, de overeenkomst tusschen den

bek van den Dodo en andere vogels met eenen haakvor-

*) Zie vooral het. praclitwerk van beide laatstgenoemde schrijvers,

getiteld : The Dodn and ils Kindred.
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migen bek, als eene bloote analogie. De overeenkomst der

ponten van den Dodo met die der gieren is, volgens ons

inzien, teveus slechts eene schijnbare. De pootcn der gie-

ren zijn, zooals bij de roofvogels in het algemeen, tot

op den voetwortel met vederen bekleed, hetwelk bij den

Dodo niet plaats heeft; hunne voorteenen zijn steeds lan-

ger en slanker, door spanvliezen vereenigd, van onderen

met afgezonderde groote ballen voorzien en met lange ge-

kromde nagels gewapend ; in één woord, de teenen zijn

hier omgeschapen tot werktuigen, bestemd om, door in

den grond of den buit te grijpen, aan het ligchaam eenen

vasten steun te verschafl'en, wanneer het dier zijnen buit

met geweldige rukken van den bek verscheurt. De

korte, dikke teenen van den. Dodo, met hunne vlakke,

breede zolen, zonder spanvliezen, en hunne hoefvormige

nagels toonen daarentegen ten duidelijkste, dat deze vogel

zijne pooten slechts tot het staan, loopen of misschien tot

krabben gebruiken kon. Het schijnt ons eindelijk toe, dat

de overeenkomst, welke men heeft meenen te vinden tus-

schen de enkele beenderen van den Dodo en allerlei andere

vogels, grootendeels van algemeenen aard is, en eenvoudig

hare oorzaak heeft in liet volgende verschijnsel, te weten :

De groote eenvormigheid, welke bij het geraamte der ver-

schillende vogels in het algemceri opgemerkt wordt.

Wij hebben gezien, dat men, om tot de kennis te ko-

men, in welke verhouding de Dodo en zijne verwante

soorten staan tot de overige vogels, uitgegaan is van het

beginsel : om uit de kenmerken, welke het maaksel van

den kop en de pooten aanbieden, te besluiten tot het ge-

heele wezen des vogels. Deze weg kon echter, ten gevolge

van het zoo even aangehaalde verschijnsel tot geene zekere

uitkomsten leiden. De weg, welken wij volgen, is een andere

en berust voornamelijk op de volgende vier hoofdstellingen :

1) De afwijkende vormen in het dierenrijk ontstaan in

*
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vele gevallen door buitengewone wijzigingen van enkele

werktuigen, en niet door eene wijziging van het geheele

wezen der dieren ; en deze wijzigingen, hoe vreemd ook,

zijn alsdan slechts van eene ondergeschikte heteekenis.

2) De enkele werktuigen zijn niet op zich zelve, maar

in verband tot het geheele wezen der dieren te beschouwen.

3) De beteekenis der werktuigen voor het geheel wordt

niet door hunnen vorm, maar door de functiën, welke zij

moeten uitoefenen, bepaald.

4) De kennis der genera of grootere groepen is in de

meeste gevallen ontoereikende ora beslissende uitkomst te

erlangen over de onderlinge verwantschap der dieren. Deze

kan alleen worden verkregen door de naauwkeurige kennis

van alle soorten, van haar maaksel, hare zeden, levenswijze,

geographische verspreiding en verhouding tot de overige

wezens en de haar omringende natuur: in één woord, door

dat diepere inzigt, dat ons de beteekenis der wezens, in

betrekking tot de voorwaarden, ouder welke zij alleen

kunnen bestaan, ontsluijert.

Wij zullen over deze en diergelijke stellingen uitvoerig

handelen in onze PMlosoplda zoologica, wier uitgaaf wij

bezig zijn voor te bereiden, en ons hier vergenoegen, ter

staving daarvan, eenige weinige voorbeelden uit de klasse

der vogels aan te voeren.

Wij zien b. v., dat het getal der teenen bij sommige

familiën of geslachten van vogels, zoo als de Tringa's, de

Charadrii met de Vanelli, de Coturnices en lumices, de

Pici, Alcedines enz. wisselvallig is, en dat deze wijzigingen

]iiet zelden bij, voor het overige zeer verwante soorten,

plaats hebbeu. — De bekbiedt dikwijls, bij de verscheidene

soorten van een§ familie of de ondervormen van eenen

hoofdvorm, buitengewoon opvallende wijzigingen aan, zoo

als b.v. bij de Colibris ,- de Neushoomvogels (Buceros) ; de

Anahates ; de AlMs {Alca en Mormon) ; de Gieren {Nco-
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pkron en de Arendgieren, Vultitr auricularis enz.) ; de

PelUkaanachlige vogels, (Pelccanus, Carbo, Sula, Plotus enz.);

de Zeezwaluwen, (Stci'na en Rhyncliops); de Strandloopers,

Trwga en Eurinorhyndms), de Rijgervogels, (Ardea, Van-

crorna, Scopus, Anastomus) en anderen. — Men kan het-

zelfde zeggen ten opzigte der vleugels vooral bij de zooge-

naamde kortvleugelige vogels, welke niet vliegen, en daarom

somtijds, maar zeer ten onregte, vogels zonder vleugels

genoemd worden ; want zulke vogels zijn inderdaad nog

niet ontdekt. Bij den thans misschien uitgeroeiden Alca

impennis en de reusachtige Anas hrachyptera, (den steamer

der robben- en walvischvangers), dienen de verkorte vleu-

gels als werktuigen der beweging langs de oppervlakte van

het water. Bij de Pingoeïns zijn de vleugels volmaakte

vinnen, en, behalve hunne functie als riemen bij het zwem-

men, hebben zij, ten minste bij sommige soorten, nog

die van voorpooten bij het schielijke loopen op het land.

De Struisachtige vogels gebruiken hunne vleugels, wier

vederen of pennen bij de verschillende soorten allerlei

wijzigingen vertoonen, als hulpmiddel om hunnen loop te

verschielijken. Bij sommige andere vogels, zoo als de

Oxydromus onder de Galluiulae, zijn de slagpennen buig-

baar als vederen; Nothornis heeft kortere slagpennen dan

de overige Porphyrio's enz. Gelijksoortige afwijkingen van

ondergeschikten aard voor het geheele wezen der dieren

merkt men ook op bij andere uit- en inwendige werktuigen.—
Van het beginsel uitgaande, deze anomaliën als onder-

geschikt te beschouwen, rangschikken wij derhalve den

Sekretaris, (Gypogeranos) onder de Havikken (Astur), en

Astur gymnogenys als eenen middelvorm tusschen de twee

uitersten dezer familie. De Craxirex galapagoënsis wordt

in het westen der Amerikaansche fauna het eindlid der

familie van de Gier-buizcrden, Polyhori, in den uitgebreid-

sten zin van het woord. De Gypohicra.r angohnsis blijft

«
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geen gier : hij wordt door levenswijze en maaksel een

zeearend, [Haliaëtus), wiens bek, naakte wangen en kleur

der vederen, aan de aasgieren in het algemeen en aan

NeopliTon percnopterus in het bijzonder doen denken. Can-

croma is niets dan een Kwak (Nydicorax), met eenen

scbuitvormigen bek. Balaeniceps staat in diezelfde ver-

houding tot de groote ooijevaren (Maraboes) en zijn zon-

derlinge bek herinnert hoogstens die der pellikanen, met

welke watervogels deze moerasvogel, zoo als men ten on-

regte beweerd heeft, niet de minste gemeenschap heeft.

Rhynchops blijft, niettegenstaande zijnen van alle bekende

vormen afwijkenden bek, eene Zeezwaluw ; Haematopus een

Plevier. Tribonyx is niets dan eene Gallinula met krachtige

pooten en korte teenen. Wij kunnen ook in A'oï/iorm's niets

zien dan een Porphyrio met kortere slagpennen en teenen,

en krachtiger pooten dan gewoonlijk. Cypselus en Capri-

mulgus zullen steeds, volgens onze wijze van zien, niet-

tegenstaande het velo der vergelijkende anatomie, Zwaluwen

blijven en geene Spechten worden; enz.

Alvorens wij den Dodo van het standpunt, waarop wij

ons plaatsen, beschouwen, is het uoodig met eenige woor-

den gewag te maken van de overige aan deze soort ver-

wante vogels, welke in hare buurt leefden, en met deze,

na hare aanraking met den mensch, spoedig voor altijd

verdwenen. Wij zullen deze vogels onder den algemeenen

naam van Dodo's begrijpen. De eigenlijke Dodo, Didus

ineptus, linn., was, zoo als het blijkt, uitsluitend aan het

eiland Mauritius, thans Ile de France genoemd, eigen, —
Op Bourbon of Mascarenhas, digter bij Madagaskar gele-

gen, werd een witachtige vogel van de grootte van eenen

kalkoen gevonden, met vleugels en eenen staart als de

Dodo; met pooten als die van efenen kalkoen, maar lioo-

ger ; doch wiens bek, behalve zijnen grooteren omvang,

dien der houtsnippen herinnert. Dit was de Solitaire van
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Üuiuboii, door carrk en castleton besclireven . De selys

LOiNGCiiAMPS lieeft voor deze soort den geslaclitsiiaam Ap-

terornis voorgesteld ; wij zullen haar Uidus apterornis

noemen. De Solitaire van Rodriguez, het meest oostelijke

der door Dodo's bewoonde eilanden, werd door gmelin

Didus solitarius genoemd. Hij kwam in grootte bijkans

met den eigenlijken Dodo overeen; van zijne pooten wordt,

zooals van die van den Dodo van Bonrbon, gezegd, dat ze

op die van eenen kalkoen geleken, maar langer waren

;

maar hij week van beiden af door zijnen bek, die, of-

schoon grooter en sterker gekromd, dien van eenen kal-

koen herinnerde, en door het achtergedeelte van zijnen

romp, hetgeen, zoo als leguat zegt, op dat van een paard

geleek en van lange en omgekrulde vederen ontbloot was

;

dus blijkbaar zoo gevormd als bij de Rhea's en Kasuarissen.

Behalve deze drie vogels schijnen nog andere, kleinere,

maar tot dezelfde familie belioorende soorten op deze ei-

landen geleefd te hebben. De berigten over haar zijn ech-

ter zeer onvolledig. Bij eene derzelve ontbrak de staart,

even als bij Didus solitarius, en haar snavel geleek, zoo

als bij de soort van Bourbon, op dien eener houtsnip.

Zij had, volgens caucue, de grootte eener kip, en de bek

was, volgens leguat, regt, puntig, twee duim lang. Het

blijkt ook uit de teekening van herbert, dat deze vogel

eene eigene, goed gekenschetste soort uitmaakt. Men vindt

in de reis van p. van den broucke, p. lOiJ eene afbeel-

ding van eenen diergelijken vogel, wiens bek echter dik-

ker en gekromd voorgesteld is. Zij is tegenover die van

den Dodo geplaatst. In den text wordt geen gewag ge-

maakt van dezen vogel, die waarschijnlijk op Mauritius

te huis behoorde, waar zich van den broucke had opge-

houden. De jeugdige en oppervlakkige herbert zwijgt

tevens over den oorsprong zijner teekening. Had hij ze

misschien van Rodriguez gekregen, waar hij voorbij was
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gevaren, en over welk eiland hij ook andere berigten geeft?

Zonder deze vooronderstelling is het raoeijelijk, de onder-

linge afwijkingen dezer twee teekeningen te verklaren

;

maar men zoude alsdan tevens moeten aannemen, dat de

soort van Mauritius verschillend was van die van Rodriguez.

De eerst* zoude alsdan op de beschrijving van cauche en

de afbeelding van "p. van den broucke, de tweede op de

beschrijving van leguat {Pe^ophaps minor, stuickl.), en de

afbeelding van herbert berusten. — Onmogelijk is het te

beslissen, wat de zoogenaamde blaauwe vogel van Bourbon

geweest is. De beschrijving zegt eenvoudig, dat hij de

grootte van den Solitaire van Bourbon, eenen rooden bek

en roode pooten had, gelijkende op die der kippen, dat hij

geheel bkauw van kleur was en zeer schielijk kon loopen.

Dit kon even goed, zoo als Nothornis en Fulica gigas,

een reus onder de waterhoenderen geweest zijn.

AVij hebbeu, ten einde het wezen der beide zoogenaamde

Solitaires van Rodriguez en Bourbon te verzinnelijken,

even als van den eigenlijken Dodo, levensgroote schemata

van hunne uiterlijke gestalte ontworpen. Bij de soort van

Bourbon konden wij slechts de korte overgeblevene be-

schrijvi;igen tot grondslag onzer teekening nemen. Die

van den Dodo van Rodriguez berust op de overgeblevene

beeustukkeu, en de teekening en beschrijving door leguat

gegeven.

Wanneer wij de aan deze drie groote soorten gemeen-

zame kenmerken zamenvatten, blijkt het, dat alle drie

zware vogels waren ; van welke de Dodo vau Mauritius

vijftig, die van Rodriguez vijf-en-veertig pond woog, ter-

wijl die van Bourbon, waarschijnlijk iets kleiner, name-

lijk van de grootte van eenen kalkoen was ; dat hare

vormen zeer krachtig, haar romp zeer groot van omvang,

de ru2 en stuit rond en de borst vooruitstekend was;

dat zij eenen tamelijk langen en dikken, van den romp
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afgescheiden lials haiklen ; dat hare vleugels kort, en met

weeke, gekromde vederen bezet waren; dat diergelijkc

vederen, behalve bij den Uodo van llodriguez, ook aan

den staart zaten j dat hare vederen in het algemeen zeer

week en dons-, of aan den kop of bovenhals misschien,

haarachtig waren ; dat hare paoten zeer dik, met vier

dikke teenen voorzien en met hoefachtige nagels gewapend

waren; dat zij niet vliegen konden, op het land leefden,

op den grond nestelden, in hare levenswijze veel overeen-

komst hadden, naburige eilanden bewoonden en aan het

zuidelijk halfrond eigen waren. Voegen wij daarbij nog,

dat de maag vau den eigenlijken Dodo vleezig was, en

groote steenen bevatte, en mogen wij vooronderstellen,

dat dit ook bij de overige soorten plaats had, zoo vloeit

hieruit voort, dat het vogels waren, die alle drie tot eenen

en denzelfden grondvorm behoorden. Wanneer wij nu in

aanmerking nemen liet groote verschil, hetgeen hunne snavels

onderling aanbieden, zoo worden wij, als van zelve, tot het

denkbeeld geleid, dat bij de Dodo's, volgens de boven op-

gestelde wet, de bek als het werktuig moet worden beschouwd,

hetgeen groote wijzigingen aanbiedt, die echter zonder bui-

tengewonen invloed op het geheele wezen der dieren. blijven.

Wij hebben nu, ten einde de vogels te vinden, aan

welke zich de Dodo's het meest natuurlijk aansluiten,

slechts degenen op te zoeken, wier, hun geheel wezen

bepalende, kenmerken met die der Dodo's overeenstemmen ;

maar wier bek bij de verschillende soorten aan aanzien-

lijke wijzigingen is onderworpen.

Iedereen zal nu oogenblikkelijk op de Struisachtige vo-

gels stooten, als de eenige, welke dezelfde eigenschappen

vertoouen als de Dodo's. Zij hebben, als deze, buitengewoon

dikke, tot het loopen geschikte pooten ; weeke, dons- of

haarachtige vederen; onvolmaakte, met weeke vederen voor-

ziene, tot het vliegen ongeschikte, slechts tot het slaan



( 247 )

in de lucht dienende vleugels ; in het geheel geene pennen,

of in stede daarvan krulvederen, aan den staart ; eeu ge-

rekten dikken hals en stompe hoefachtige nagels ; zij

kunnen niet vliegen, nestelen op den grond, slikken stee-

nen in, en zijn aan het zuidelijk halfrond eigen, hetgeen

zij slechts in het, door de eenvormigheid zijner gestalte,

zijne voortbrengselen en in vele andere opzigten geïso-

leerde, Afrika overschrijden.

Wanneer wij de onderlinge afwijkingen, welke de soor-

ten der familie van de Struisachtige vogels, zoo als die

tot nog toe bepaald werd, aanbiedt, beschouwen, zoo vin-

den wij inderdaad bijna ongeloofelijke uitersten. De reus-

achtige Struis, de Aepyornis en Moas, tegenover de ver-

schillende soorten vau Apteryx, die niet veel grooter zijn

dan eene kip ! De platte bek der Struizen, de zamenge-

drukte van den gewonen Kasuaris, zijn helm en zijne naar

voren geplaatste neusgaten ; de lange wulpachtige bek en

de geheel onder zijne punt geplaatste neusgaten van het

geslacht Apteryx ! De hooge pooten of eigenlijk voet-

wortels van de Struizen en den Nieuw-Hollandschen Ka-

suaris; de tamelijk korte van den gewonen Kasuaris, en

de buitengewoon korte van den Apteryx ! Bij de Struizen

van Afrika twee teenen; bij de Amerikaausche, de Kasua-

rissen en de Moas drie teenen; en bij de Apteryx, Pal-

apteryx en Aptornis behalve deze nog eene, ofschoon

kleine achterteen

!

Dit overzigt achten wij toereikende om de stelling te be-

vestigen, dat de Dodo's vogels waren, welke geheel bin-

nen de grenzen der familie van de Struisachtige vallen *).

*) Wij willen hier no^ gewag maken van de vier volgende punten:

A. Het borstbeen der struisachtige vogels. Dit stuk beeft bij deze

dieren, zoo als men weet, gewoonlijk de gedaante eener schotelachtig

uitgeholde schijf. Bij de Amerikaansche struizen is die uitholling

echter zeer diep en het, in het midden vooruitstekende borstbeen
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Hunne vleugels -waren volmaakt zoo als bij de eigenlijke

Struizeu. Bij twee hunner, te weten de Dodo's van Mau-

iieemt eene scliuitvormige gedaante aan. Bij den Doilo van llodri-

guez (het borstbeen der overige Dodo's kent men nietj, loopl het

in eene breede, dikke kiel uit. Deze kiel intusscbcn is zeer vcrscbil-

l'-nd van den smallen kam, waardoor liet borslbecn der overige vo-

gels gekenschetst is. Wij moeten, om deze reden en om de dikte van

het borstbeen zelve, ook dit gedeelte bij dezen vogel sleclits als eene.

leeds bij lihea door eenen overgangsvorm aangeduide afwijking van

het borstbeen der Struizen houden. Wat den Dodo betreft, merken

wij op. dat alle aftcekoningen dezen vogel met eene dikke. uit))ui-

lende. van den hals afgeselieidene borst vertoonen, juist zoo als dit

bij de Struizen wordt waargenomen. Wij maken hieruit op, dat het

borstbeen ook bij dezen vogel anders gevormd was dan bij de overige

niet tot de struisachtige behoorende vogels, waar de borst naar boven

sterk invalt, en dat buiteugedeelte, hetgeen men gewoonlijk borst

noemt, door de onderste bogt van den hals gevormd wordt. B. Uet

tweede punt betreft de opgaaf, dat de Dodo van llodriguez slechts

één ei zou leggen. Indien deze opgaaf juist en ook van toepassing

op de overige Dodo's is, zouden deze vogels hieromtrent van de

struisachtige afwijken. Over hare waarschijnlijkheid zalmen misschien

beter kunnen onrdeclcn. wanneer de wijze van voortplanting van

Apteryx bekend is. — C. Het derde punt betreft het voedsel der

Dodo's, waarover wij niets weten. Het is bekend, dat de Struizen en

Kasuarissen niet alleen allerlei plautenstofFen. maar ook dieren, zoo

als hagedissen, jonge vogels enz. eten. Zou men hieruit niet kunnen

besluiten, dat de Dodo's tevens omnivores waren! — D. Men heeft

den Dodo als eenen loggen, lompen vogel geschilderd, dien men met

de handen kon grijpen. De meeste in de vrije natuur gemaakte af-

beeldingen vertoonen dezen vogel intusscben in eene vlugge houding

en met groote stappen loopende. ZiedievanP. van neck. bontekoe.

HERBEBT, DE BRT CU CLDSlüs. Dat men ze met de hand kon grij-

pen of met stokken doodslaan, bewijst slechts, dat zij den mensch

niet kenden. Dit verschijnsel werd in alle onbewoonde landen waar-

genomen, en heeft betrekking op de meeste dieren. De ontdekkers van

den Dodo vingen ook de duiven en andere vogels met de hand. Wij

willen niet ontkennen, dat de Dodo in zijne ongestoorde rust een zeer

vette, gemakkelijke vogel werd. maar het maaksel zijner pooten ver-

toont niets, waaruit men besluiten kan, d.at hij minder vlug ter been
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ritius eii Bourbon, was de staart als bij de Afrikaansche

Straizen; bij den Dodo van Rodriguez zooals bij de

Amerikaansche Struizen, Kasuarisseu en Apteryx. De romp

van al deze vogels was aeer zwaar, huu rug zeer gewelfd,

hun hals van den romp als afgescheiden, hun stuit rond,

hunne pooten zeer opgerigt ; hun bek bood onderling groote

verscheidenheden aan ; zij droegen hunnen romp horizon-

taal zooals de Struisachtige vogels ; hunne vederen waren

dons- of haarachtig; zij hadden aan de vleugels, noch aan

den staart pennen ; kortom, zij vertoonden alle boven aan-

gevoerde eigenschappen dezer vogels, en verwijderden zich

met deze en hierdoor ten eenenmale van al de overige

vogels. Het eenige kenmerk, waardoor zich alle Dodo's der

drie eilanden van de meeste overige Struisachtige vogels

onderscheiden, blijft de volmaakt ontwikkelde achterteen.

Zij sluiten zich ten dezen opzigte aan Apteryx en Pa-

lapteryx aan, waar de achterteen aanwezig, maar minder

ontwikkeld is.

Verwantschap tusschen de Dodo's en de duiven kun-

nen wij niet vinden. De duiven hebben steeds volmaakt

ontwikkelde vleugels en eenen volmaakten staart, en beide

zijn met harde pennen voorzien; hare vederen zijn steeds

hard ; hare pooten zwak ; de gewone grondvorm dezer

familie is die van eenen kleinen of middelmatigen vogel

met eenen zeer teeren bek ; zij zijn over den geheelen

aardbol in een groot getal soorten verspreid; er zijn slechts

twee tamelijk groote soorten, de Goura's, bekend, welke

in grootte eene kip evenaren, en een der eindleden, het-

geen deze familie den hoendervogels nabij brengt, vormen;

de grootste ontwikkeling van den bek heeft eindelijk in

deze familie plaats bij de Vinagd's (Treron), die zich met

zoude zijn geweest dan de Apieryx en andere loopendc vogels met.

korte pooten.

VEnSLAGEN -.V MEDEDKELrKGEK. DEEL II. 17
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vruchten voeden en den Didunculus. }laar snavel is echter

nog zeer verschillend van dien van den Dodo ; wij vinden

naauwelijks analogie tusschen beiden. In den Didunculus

kunnen wij niets zien dan eene op den grond levende

Vinago, die zich van plantenbollen voedt en eenen krach-

tigen bek met eene dubbel getande onderkaak heeft; in

één woord, zonder dezen eenigzins afwijkenden bek is de

geheele vogel un pigeon tout cracJié. Met de Dodo's

heeft hij, volgens ons inzien, geene gemeenschap. — Een

gier kon de Dodo evenmin zijn. Deze stelling vervalt

reeds door de onderlinge verwantschap van den gewonen

Dodo met dien van Bourbon en Rodriguez, welke beide

laatstgenoemde niemand gemeend had, onder de roofvoge-

len te moeten plaatsen. Wij hebben getoond, dat de

gierenpoot eene geheel andere is dan die van den Dodo,

en dat de snavel der gierachtige vogels tusschen de gren-

zen besloten is, welke de vorm der snavels van Neophron

en VuÜur aurkularis aanbieden. Behalve dat hebben de

Gieren, zooals alle overige dag-roofvogels, harde vederen
;

volmaakt ontwikkelde vleugels, eenen volmaakt ontwik-

kelden staart, die steeds met twaalf, hoogst zelden met

veertien pennen voorzien is, en de vleugelpennen, zoowel

als de staaitpennen, zijn bij allen zeer hard.— Destelling,

dat de Dodo tot de zwemvogels behoort, zal wel niemand,

die de eenen en anderen grondig bestudeerd heeft, meer

volhouden.— Wanneer men eindelijk overeenkomst tusschen

den Dodo en de hoender- en moerasvogels vond, zoo is

de oorzaak eenvoudig daarin te zoeken, dat er inderdaad

tusschen de struis- hoender- en moerasvogels veelvuldige

toenaderingen plaats hebben.

Het was reeds aan de eerste reizigers en ook aan ver-

scheidene zoölogen niet ontgaan, dat de Dodo in sommige

opzigten den struizen herinnert ; maar deze meening, op

een onbestemd, ofschoon juist gevoel berustende, werd
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niet wetenschappelijk ontwikkeld *), en in den nieuwen

tijd geheel verdrongen door het gezag der geleerde eu

beroemde ontleedknndigen, welke zich met dit vraagpunt

hadden bezig gehouden.

De struisachtige vogels, in onzen zin opgevat, vormen

eene, op zich zelve staande, van alle overige streng af-

gescheidene orde van vogels, welke aan het zuidelijk

halfrond eigen is, slechts in Afrika deze grens overschreidt,

en wier soorten, ten opzigte harer verspreiding en hoofd-

kenmerken de volgende bijzonderheden aanbieden.

Amerika heeft twee Struizen met eeaeu platten bek,

verborgen staart, donsachtige vederen en drie teenen, en

zij zijn beperkt: de gewone soort op Brazilië en de

Pampas van Buenos-Ayres; de tweede op het zuidelijke

Patagonië. De gewone Struis van Afrika met eenen platten

bek, donzige vederen, weeke staartvederen als die der vleu-

gels, en slechts twee teenen, is over dit geheele wereld-

deel verspreid; maar de voorwerpen van het noordelijkste

gedeelte, waar de soort voor het overige in vele streken

reeds sedert lang is uitgeroeid, zijn standvastig kleiner

dan de overigen, en vormen een eigen ras, hetgeen wij

*) LiNtfAEDS b. V. bragt den Dodo, na hem eerst als eenen Strais

beschouwd te Iiebben, in de twaalfde uitgaaf van zijn Systema naturae.

in de orde der lioendervogels ; de Struizen en den Kasuaris onderde

stelteloopers. Büpïon, latham, BLUitCEUBACU en anderen bleven hem

voor eenen Struis houden. De veel geoefende blik van temminck

herkende tevens de verwantschap van den Dodo met de struisachtige

vogels; zooals het blijkt uit de volgorde, hoe deze dieren doorhem

in het Rijks Museum geplaatst werden. Vroeger had hij voor den

Dodo en Aplenjx eene eigene orde, die der Jneptes opgesteld, welke

hij in zijn Sjstema aan het einde der geheele Klasse rangschikte. In

de nieuwere tijden heeft, voor zoo veel mij bekend is, slechts de

geleerde A. wagnek (zie Gelehrte Anzeigen der K. Bayer.Akad.iS21.

N'. 256. p. 1918). de zoo zeer verguisde struis-theorie, weliswaar

op weinige, maar zeer goede gronden trachten te verdedigen. Zij

werd ook aangekleefd door pöppio en hartlaub.
17*

I
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onder den naam van Struthio camelus septentrionaiie aan-

voeren. De Aepyorids van Madagaskar is of was, buiten

tvpijfel, ook een struisachtige vogel, en, naar de buitenge-

wone grootte van zijn ei te besluiten, een reus even als

sommige Moas. Indien de Varoun-patra van flacouet, een

struisachtige vogel, die, volgens dezen reiziger in de Am-

patres, namelijk het zuidelijkste gedeelte van Madagaskar

leefde, en de nieuwste tijdingen over het bestaan van eenen

struisachtigen vogel, niet tot den Aepyornis terug gebragt

kunnen worden, zoude dit eiland het vaderland zijn van

twee soorten van struisachtige vogels. Bourbon, Mauritius

en Eodriguez hadden, zoo als het schijnt, behalve de drie

groote Dodo's, nog eene of eenige kleinere struisachtige

vogels. Al deze vogels hadden een zeer zwaar ligchaam,

vier volmaakt ontwikkelde teenen en, zoo als de struizen,

weeke, losse vederen aan de vleugels ; maar slechts twee,

(te weten de groote soorten van Bourbon en Mauritius],

hadden diergelijke vederen aan den staart. Bij de overi-

gen was de staart, even als bij de Eheas, de Kasuarissen

en Apterjx verborgen. Hunne snavels boden onderling veel

verschil. Die van den eigenlijken Dodo was groot, zwaar

en zamengedrukt, die van Didus solüarius hoenderachtig,

die van Didus apteromis en den kleinen Dodo van Herbert

snipachtig en regt, die van den kleinen Dodo, door van den

Bboucke afgebeeld, lang en gekromd. Deze vogels vormen,

indien men wil, eene kleine groep, gekenschetst door den

sterk ontwikkelden duim, en daardoor aan Apteryx en

Palapteryx naderende; zij sloten zich aan de eigenlijke

struizen aan door het maaksel hunner vleugels; terwijl

hun staart bij de eenen zooals bij den Struis van Afrika,

bij de anderen zooals bij de overige struisachtige vogels

gevormd was. De Molukken, Nieuw Guinea en het kon-

tinent van Australië brengen de kasuarissen zonder staart,

met dubbele vederen en drie teenen voort. De gewone

soort van eerstgenoemde eilanden, en de noordkust van

I
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Australië *), met haren zamengedrukten bek, hare tame-

lijk korte voetwortels en stevige slagpennen zonder vlag

gen, die waarschijnlijk ook twee rassen, een grooter en

een kleiner vormt, is zeer verschillend van den hoogpoo-

tigen, meer struisachtigen Kasuaris of Emeu met eenen

platten bek, die op het vaste laud van Australië en de

naburige eilandjes, met Tasmanië, beperkt is. Of er bij

dezen laatsten tevens twee rassen te onderscheiden zijn,

moeten nadere onderzoekingen leeren. Het geslacht Apteryx,

met eenen langen wulpachtigen bek en eene kleine ach-

terteen schijnt aan Nieuw-Zeeland eigen te zijn; men kent

er drie soorten; namelijk Apt. australis en Oioenii, beiden

waarschijnlijk van het zuidelijke eiland, en Apt. Manteüii

of de soort, welke ten onregte bij de nieuwe schrijvers

en in de verzamelingen den bijnaam van australis draagt,

van het noordelijke eiland. Behalve deze drie vogels werd

er op Nieuw-Zeeland een aanzienlijk getal onderschei-

dene soorten der reusachtige Aloas, [Dinornis) met drie

teenen, en der Palapteryx en Aptornis met vier tienen

gevonden ; zeer onvolledig en alleen volgens beenstukken

bekende vogels, van welke sommige misschien nog bestaan

of eerst in geheel nieuwen tijd uitgeroeid zijn.

Uit deze optelling der soorten van struisachtige vogels

en de opgaven over hare verspreiding blijkt het, dat Nieuw-

Zeeland en de drie eilanden ten oosten van Madagaskar

de digtste zetels dezer familie zijn, en dat de verwonder-

lijke verscheidenheid van soorten eener in het algemeen

weinig talrijke familie, op zoo beperkte streken van onzen

aardbol, inderdaad voor de geographische Zoölogie een

hoogst merkwaardig verschijnsel is, welks verklaring echter

voor de toekomst bewaard blijft, wanneer men de weten-

schap van een hooger standpunt heeft leeren beschouwen,

dan tot nog toe het geval was. Men kan nu nog niet

•) Zie Narrative of the Rallle snake, p. 355.
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eens iii hareu geheeleu omvang op deze vogels de wet toe-

passen, welke men ten opzigte van sommige dier- en plant-

vormen heeft opgemerkt, namelijk, dat het getal der soorten

tot dat der individus in het noordelijk halfrond, (het half-

rond van het vasteland) niet zelden in eene omgekeerde

verhouding staat, met hetgeen men in het zuidelijk half-

rond (het halfrond van het water) en vooral in het zui-

delijk Afrika en Australië waarneemt.

Wat er nog over de struisachtige vogels gezegd kan

worden, kent de wetenschap grootendeels. Ik zal het een

en ander zaraenstellen in een bijzonder werkje over de

Dodo's en struisachtige vogelen in het algemeen, nadat de

levensgroote gebeeldhouwde modellen van alle soorten van

Dodo's, welke ik bezig ben te laten vervaardigen, gereed

zullen zijn. Ik zal bij dit werkje voegen eene uitvoerige

teekening van den Dodo, schetsen der overige soorten, en

eene verkleinde kopie der groote kaart over de geographi-

sche verspreiding der struisachtige vogels, welke ik de eer

heb u hier voor te leggen.

Ons blijft nu nog over, eenige woorden te zeggen over

den naam Dodaars, welks afleiding de natuur- en taal-

kundigen, vooral in de nieuwste tijden, niet weinig heeft

bezig gehouden. Wij zullen niet herhalen welke hypothesen

men hieromtrent heeft opgesteld ; wij willen alleen onze,

van deze zeer afwijkende, meening aanvoeren.

De eigenlijke Dod-aars is niet de Dodo, maar een in

geheel Europa en een groot gedeelte van Azië, zoo als

ook hier te lande, gemeene vogel; namelijk de kleinste

soort van het geslacht der futen [Podkcps): in één woord

de welbekende P. minor. Hij draagt dezen naam nog heden

bij de jagers; hij werd onder dezen naam, (ofschoon op

eene zonderlinge wijze, namelijk dood-aas, verdraaid), door

SEPP afgebeeld, en ten laatste door ons in ons Overzigt

der Nederlandsche vogels opgevoerd. Het is bekend, dat

de eerste zeevaarders, zoowel Hollanders als Portugezen,
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Spanjaarden en Engelscheu, zooals dit niet zelden nog

geschiedt, meestal namen van diereu uit hunne taal ont-

leenden, om die op uitheemsche, hun onbekende soorten

toe te passen, en dat wij op deze wijze in andere wereld-

dealen, zorülas, (!«ri-ê!/s (de naam voor de Talegalle), herte-

beesteu, elanden, gemsbokken, muizehonden (de Oud-

Hollandsche naam voor de kat) en anderen verkregen, die

met de soorten, van welke die namen ontleend waren, ge-

woonlijk zeer weinig gemeenschap hadden . Men mag der-

halve vooronderstellen, dat de naam van Dod-aars ook onder

degenen behoort, welke in een ander werelddeel verplaatst

werd. Waarschijnlijk is de reden, waarom die naam op

den Dodo toegepast werd, in de volgende omstandigheid

te zoeken.

Dod, verkort van het Oud Hollandsche dodde, maar

tegenwoordig dot gespeld, beteekent een verwarde kluw

garen of draad. Men gebruikt dit woord ook in plaats

van prop. Het volk noemt eene dot, het met geweekt

brood of beschuit gevuld zakje met losse en iueengekreu-

kelde randen, hetgeen bij de zuigelingen der mindere volks-

klassen niet zelden de plaats moet vervangen der moeder-

borst. Figuurlijk en in het diminutief {dotje) gebruikt,

bestempelt men met dit woord eindelijk den zuigeling

zelven. Wanneer wij den eigenlijken Dod-aars, namelijk den

Podkeps minor, beschouwen, zoo valt het niet moeijelijk

te raden, waarom dit dier den naam van Dod-aars verkreeg:

eenvoudig, omdat zijn staart de gedaante van eene dodde

heeft, of, in andere woorden, omdat hij eene dot aan den

aars heeft. De staartvederen van den Dodo zijn, wel is

waar, een weinig groot, in vergelijk met die van den wa-

ren Dod-aars; maar zij waren omgekruld, met losse draden

voorzien, en derhalve min of meer verward. Behalve dat,

verdienen zij even goed den naam van dot, als de zuige-

ling dien van dotje, of de reusachtige Antilope oryx dien

van gemsbok. Misschien zijn ook voor den dot van den Dodo

I
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Ie houden de korte en smalle gekromde vederen, welke,

volgens het schilderij, waarop de Dodo van achteren afge-

beeld is, zijnen aars kringvormig omgaven, en welke, daar

de Dodo zijne groote struisachtige staartvederen meestal

opgerigt scheen te dragen, dadelijk in het gezigt vielen.

Wij laten aan anderen over te beslissen, of de namen

Dodo of Dronte, misschien als eenvoudige verbasteringen

van dod-aars te beschouwen zijn. Wij meenen het voor-

loopig daarvoor te kunnen houden.

De afbeeldingen iu omtrek, welke wij bij deze verhan-

deling voegen, hebben geen ander doel dan het wezen der

•dieren, welke zij voorstellen, zooals het ons door be-

schrijvingen, gebrekkige afbeeldingen en eenige overge-

blevene beenstukken bekend werd, te verzinnelijken. Ik

heb hier de wijze van voorstelling toegepast, welke ten

opzigte van het restaureren van diersoorten uit vroegere

tijdperken algemeen gebruikelijk is. Men zal intusschen

van zelf begrijpen, dat het standpunt, waarop ik mij bij

deze restauratie diende te plaatsen, grootendeels een ander

was, namelijk dat van den practischen ornitholoog en

teekenaar voor de natuurlijke historie. — Al mijne af-

beeldingen zijn op een achtste der natuurlijke grootte ge-

bragt. Zij stellen voor

;

Fig. I. Den gewonen Dodo van Mauritius. Didus ineptus.

Tig. II. Den Dodo van Bourbon. Didus aplerornis.

Pig. III. Den grooten Dodo van Rodriguez, of Solitaire.

Didus solitarius.

Pig. IV. Den kleinen Dodo met eenen snipachtigen bek

(van Rodriguez?) door herbert afgebeeld. Di-

dus Ilerbertii.

Tig. V. Den kleinen Dodo met eenen langen gekromden

bek, (van Mauritius?) door van den broucke

afgebeeld. Didus Broeckei.
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MEDEDEELINGEN

OMTRENT EENEN

MENSCHELIJKEN SCHEDEL.

OTOEDOLVEN IN UE NABIJHEID VAN DOMBURG, OP HET EUASO
WALCHEREN IN ZEELAND.

DOOR

P. J. I. DE F B E M E B IJ.

TOOBGEDRAGEN IN DE GEWONE VEBCADERINO DEK AKiDEUIE

VAN DEN 25steil MAART 1854.

Sedert linn^sus, daübenton, onze groote landgenoot

CAMPER en de niet minder beroemde blümenbach het groot

belang hebben doen inzien van eene naauwkeurige kennis

van den schedel en zijne bijzondere deelen, ter onderschei-

ding van de verschillende menschenrassen en daarin voor-

komende stammen, heeft men zich met ijver bezig gehouden,

om schedels van onderscheidene volken en stammen te doen

kennen, en is de wetenschap daardoor aanzienlijk verrijkt.

Elke gelegenheid om de kennis van zeldzame schedels

te vermeerderen werd gretig aangegrepen, en de zeldzaam-

heid zelve moest hiertoe juist een sterkeren prikkel ople-

veren, naarmate zoodanige gelegenheid minder voorkomt.

Onder de schedels, die tot de zeldzaam voorkomende

behooren, moeten ongetwijfeld die gerekend worden, welke

afkomstig zijn van in vroegere eeuwen geleefd hebbende

volkeren, die, of geheel zijn ondergegaan, of door ver-

menging met hunne latere overheerschers zoozeer het oor-

VEESr.AGEN EK MEDEDEELINGEN. DEEI. II. 18
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spionkelijk karakter hebben verloren, dat de kenmerken,

waardoor zij zich oorspronkelijk van anderen onderscheid-

den, alleen te herkennen zijn aan de enkele schedels, die

nog nu en dan worden opgedolven. Zoo heeft de kennis

van den schedelbouw der oude Egyptenaren, Grieken, Ro-

meinen, Perzianen teregt groote belangstelling opgewekt.

Niet minder is dit zeker het geval, wanneer het geldt

do kennis van overblijfselen der stammen, die onzen vader-

landschen bodera bewoond hebben, en die later zoozeer

met vreemden zijn vermengd, dat de oorspronkelijke ka-

rakters niet meer zijn te herkennen ; daarom is ook die der

invallende en overheerschende stammen even belangrijk.

Met bijzondere belangstelling werd daarom door mij de

arbeid gezien omtrent dit onderwerp, ingevlochten door

onzen ambtgenoot harting, in zijn belangrijk werk over het

eiland Urk *), waarin hij ons verschillende schedels, vooral

van Nederlanders, daaronder Urkers, en bovenal cenen

schedel van eenen ouden volkstam door naauwkeurige me-

tingen doet kennen. Die schedel was in eene oude begraaf-

plaats aan den Wageningschen berg gevonden ; eene af-

beelding daarvan, zoover mij bekend is, nog niet vervaar-
'

digd zijnde, zoude om het eigenaardige daarvan zigtbaar

voor te stellen, van hoog aanbelang zijn.

In de gelegenheid gesteld eenen insgelijks zeer ouden

schedel, uit eene begraafplaats bij Domburg, op het eiland

Walcheren, afkomstig, mij door de beleefde welwillendheid

van den Hoogwelgeboren Heer Jhr. Jfr. bethaan macaré

ter hand gesteld, nader te onderzoeken en het resultaat

daarvan aan nwe Vergadering mede te deelen, scheen mij

toe een onderwerp te zijn, niet onwaardig U eenige oogen-

blikken bezig te houden.

*) Uit zijne voordireinixJin en lewonerx ilonr e. IUKTING, Uoog-

Ici'i'aar to Uivccht. ïo Utnclit bij PADnEi>ni;G ex comi'. IS.'iO.
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Eer ik tot de beschrijving van den schedel zelven overga»

rij het mij vergund eeuige zaken mede te deelen betrek-

kelijk de plaats, waar hij gevonden is, en den vermoede-

lijken tijd, waarin de persoon, waarvan hij afkomstig is,

gerekend moet worden te hebben geleefd.

Reeds sedert langen tijd werden bij Domburg en aan

het noorderstrand van Walcheren Eomeinsche, Frankische,

Brittannische en Noordsche munten gevonden, waarover

de Heer macaré, mede-bestuurder des Zeeuwschen genoot-

schaps en ijverig beoefenaar der oudheden, in 1837 eene

Verhandeling voordroeg, die de belangstelling van allen

grootelijks opwekte *). Het genootschap had reeds eene

Verzameling van al de munten en andere voorwerpen,

op Walcheren gevonden, aangelegd, en ging voort die meer

en meer aan te vullen en met het nieuw gevondene te ver-

rijken, terwijl de heer macaré zich met de beschrijving

en rangschikking voortdurend bezig hield.

Zoodanige munten en voorwerpen worden vooral gevon-

den, wanneer na storm of onstuimig weder het duin af-

neemt, en de meer vaste grond ontbloot wordt.

In 1852 werd op het strand eene vrij uitgestrekte be-

graafplaats ontdekt, waarin een 30-tal doodkisten werden

gevonden, die uit ruw eikenhout waren gemaakt, bestaande

uit, in de lengte gekloofde en uitgeholde boomstammen. Van

die lijken zijn somtijds gave beenderen gevonden, en onder

deze behoort de schedel, die bij eene vroegere ontblooting

dezer begraafplaats een paar jaren te voren in het bezit van

den Heer macaré was gekomen, en waarvan nu sprake is.

In de nabijheid, schoon niet in de kisten zelve, zijn

munten, kleine voorwerpen, eene fibula, koperen knoopen

en stiften gevonden.

Wat de munten, bij Domburg gevonden, aangaat, zij

I D. Nieri're tcerken van het Zeiwwfch Genootschap.
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zijn van zeer onderscheidene tijdperken ; volgens den Heer

MACARÉ, gedeeltelijk van den tijd van julius c^gsab tot

dien van TEinicus (273 n. C). Vervolgens ontstaat eene

gaping tot op het Merovingisohe tijdperk, van 500 tot

874, toen Walcheren door de Noormannen, onder aanvoe-

ring van noLLO geheel verwoest werd. Later, omtrent 1200,

komen er Vlaamsche munten voor.

De Heer macaré houdt het Merovingische tijdperk voor

het meest belangrijke, en meent dat de schedel daartoe

kan behooren, wanneer die van Prankischen oorsprong

zoude zijn.

De kleine gevonden voorwerpen komen overeen met die

bij Wijk bij Duurstede zijn opgedolven, en duiden op

Frankischen oorsprong, terwijl zij met Romeinsche ge-

mengd zijn.

Is deze vooronderstelling de ware, dan zoude de schedel,

waarover zal gehandeld worden, voor meer dan duizend

jaren aan eenen toen levenden mensch hebben toebehoord.

Hij kan ook van lateien tijd afstammen, of wel van Noord-

schen afkomst zijn, toen de Noormannen herhaalde invallen

in ons land deden. Van latereu en Vlaamsclien oorsprong

is hij waarschijnlijk niet ; de wijze waarop, en de omstan-

digheden waaronder hij gevonden is, maken dit minder

waarschijnlijk.

Tot de beschrijving overgaande, merk ik op, dat ik

daarin vooral de wijze, door blu.më!SBAcu in zijne Decades

craniorum aangenomen, gevolgd ben; niet omdat ik daaraan

den voorrang boven eene andere wijze van voorstelling

meen te moeten geven, maar omdat niemand na hem een

zoo aanzienlijk aantal schedels heeft doen kennen, en der-

halve de vergelijking met anderen te gemakkelijker wordt,

naarmate men zich meer aan de beschrijvingswijze van den

grooten man aansluit. Dat zijne beschrijving vooral op de

gedaante van het voorhoofd en opperkaakbeen, als voor-
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naamste schedelbeendereii, berust, behoeft naauwelijks ver-

melding, als zijnde algemeen bekend *).

Van boven gezien, vertoont zich de schedel als een lang-

werpig ovaal, waarvan de achterzijde echter wijder, de

voorste smaller uitloopt.

Het voorhoofd is smal, de wenkbraauwbogen fraai ge-

welfd, de voorhoofdsknobbels vormen eenen gewelfden boog,

derigtingvan dien der wenkbraauwbogen nagenoeg volgende.

De jukbeenderen zijn smal en weinig vooruitstekend,

naar de bovenkaaksbeenderen eenigzins afhellend, waar-

door het ovaal des gelaats geregelder wordt.

Het voorhoofd gaat langzaam in de weinig hellende

neusbeenderen over, hetgeen aan het profil iets antieks

moet gegeven hebben.

De oogkuilen zijn groot, bijna cirkelvormig, diep uit-

gehold, waardoor aan het gelaat eene groote bevalligheid

moet zijn gegeven.

De boven- zoowel als de onderrand der tandkassen is

gelijk en regelmatig.

De onderkaak, gedeeltelijk geschonden, is regelmatig,

zonder sterk uitstekende lijnen, alleen de opstijgende tak

van de onderkaak vrij breed.

De arcus zygomaticus is weinig uitstekend.

Het achterhoofdsbeen is niet zeer gebogen, maar met

een gelijkmatigen overgang tusschen de wandbeenderen zfch

invoegende.

Het groote achterhoofdsgat is bijna cirkelvormig, met

zeer geringen ovaalvorm, zijnde bijna even breed als lang

;

de voorwand daarvan is nagenoeg regtstandig gelegen onder

•) Tot nader aanseliouwelijk maken van hetgeen over dezen sche-

del gezegd wordt, is hier achter eene naauwkeurige afbeelding van

dien schedel gevoegd, waarin hij van voren en van boven gezien

wordt voorcestold. Hij is op een derde der oorspronkelijke grootte

afgebeeld.
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de vereenigiiig van den pijl- en kroonnaad, de afstand van

dien rand tot de spina palatina gering.

Aan den schedel zijn de uitsteeksels niet sterk ontwik-

keld, en de verhevenheden voor de spier-aanhechtingen

weinig geprononceerd.

De naden, hoezeer niet sterk uitgedrukt en gedeeltelijk

vergroeid, genoegzaam zigtbaar, wijzen ons een gevor-

derden graad van verbeening aan, en stellen het buiten

twijfel, dat wij met een reeds in leeftijd gevorderd voor-

vrerp te doen hebben.

Tanden en kiezen, hoezeer eenigzius afgesleten, zijn

regelmatig van vorm.

De geheele schedel heeft iets fijns, dat zich in de bij-

zondere beenderen uitdrukt en voor het vermoeden grond

geeft, dat hij van een vrouwelijk voorwerp afkomstig is.

Opmerking verdient vooral de volkomene regelmatig-

heid van do beide helften des schedels, die zich door de

schoonste symmetrie onderscheidt.

Uit het geheel laat zich waarschijnlijk opmaken, dat de

schedel behoord heeft aan eene persoon der vrouwelijke

kunne, van matige gestalte, fraai ovaal gelaat, met regel-

matige gelaatstrekken, en van eene niet onaanzienlijke af-

komst, waartoe de regelmatigheid en het weinig sterk

uitgedrukte der uitsteeksels en groeven ons aanleiding

geven te besluiten.

De schedel is zeer donker gekleurd. In eene eikenhouten

kist nedergelegd, waartoe het water toegang had, is onge-

twijfeld de kleurstof des houts daardoor uitgetrokken, en

heeft aan den schedel de kleur medegedeeld, die hij tegen-

woordig bezit.

De voormelde bijzonderheden van onzen schedel zullen

nog duidelijker blijken, wanneer wij de afbeeldingen ver-

gelijken en de hierbij gevoegde tabel nagaan, waarop eenige

uaanwkeurig genomen maten vermeld zijn.
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Na den arbeid, door deu Heer hartiho verrigt in zijn

aangehaald werk over het eiland Urk, kwam het mij doel-

loos voor, dezen schedel in dit opzigt te vergelijken met

vele anderen, die ik daartoe uit de verzameling, door

mijnen onvergetelijken vader n. c. de fremery, bijeen-

gebragt en nog in mijn bezit, zoude hebben kunnen be-

zigen, vooral omdat vele dier schedels, van vreemde volkeren

afkomstig, met den onderwerpelijken schedel zeer geringe

overeenkomst hadden.

Doelmatiger rekende ik het die metingen te bepalen

tot zoodanige, waarvan stamgenootschap mogelijk of waar-

schijnlijk zijn kon. Daarom werd hiertoe gekozen een

schedel van eenen inwoner uit de provincie West-Vlaan-

deren, uit het dorp Dudezeele ; van eenen Antwerpenaar

uit de gemeente Driemen ; van eenen Eranschman en eenen

Deen, beide van onbekende woonplaats.

Bijzonder licht over den oorsprong van dezen schedel

werd echter verspreid, toen ik door de welwillende beleefd-

heid van mijnen vriend w. vrolik, Secretaris der Aka-

demie, in staat werd gesteld den beschreven schedel te

vergelijken met twee schedels uit de rijke en hoogst be-

langrijke verzameling van zijnen beroemden vader, den

Hoogleeraar o. vrolik, rustend, maar nog altijd ijverig

werkzaam lid der Akaderaie.

Had reeds de bedoelde schedel uitwendig nog al vele

punten van overeenkomst met dien van eenen Deen, de uit-

komsten van de metingen daarentegen wijken in zeer vele

opzigten af.

Grooter was dus die overeenkomst reeds op het eerste

gezigt, en bevestigde zich bij nadere vergelijking, met

den schedel van eenen Noorweger van den tegenwoordigen

tijd, afkomstig uit de Verzameling van den lieer vbolik,

waarom dan ook door ons de afmetingen van dien schedel

in ds tabel van meting worden medegedeeld ; maar treffend
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wordt die overeenkomst, indien wij de gedaante van onzen

schedel vergelijken met het gips afgietsel van oenen sche-

del uit diezelfde verzameling. De oorspronkelijke schedel,

waarnaar dit afgietsel vervaardigd is, was uit eenen lijkheuvel

afkomstig, waarin hij met de wapenen van den persoon,

aan wien hij heeft toebehoord, gevonden werd, en daaraan

werd het volgende opschrift gegeven : Eques normanu»

antiquus e Tumulo cum Armis e sec X°. Hij stamt dus af

van eenen ouden Noorschen ridder, waarschijnlijk uit de

10"'° eeuw. Het Muzeum Vrolkianum verkreeg hem van

den beroemden retzius.

Van dezen in gips afgegoten schedel geven wij slechts

enkele afmetingen, omdat daarin niet alle punten, die tot

vergelijking moeten dienen, genoegzaam sterk zijn uitge-

drukt, hetgeen uit den aard der zaak noodwendig volgen

moet, om daarop met zekerheid te kunnen vertrouwen.

Bij het nemen der maten heb ik daartoe die punten

gekozen, door den Heer harting vroeger gebezigd, en tot

gemakkelijker vergelijking ze door dezelfde letters aange-

wezen. Zoo wordt ook bij mij de omvang met (o) aange-

wezen en op dezelfde wijze gemeten.

De welvingslijn met (w), zich uitstrekkende van den

neuswortel tot aan de protuberantia occipitalis.

Daar echter deze protuberantia occipitalis niet in alle

schedels duidelijk is aan te wijzen, zooals ook in den

beschreven schedel het geval is, meende ik als tweede

welvingslijn (w') eene andere te moeten hierbij voegen, die

zich van den neuswortel tot het punt uitstrekt, waar de

lambda-naad met den pijlnaad te zamen komt.

De lengte (l) is gemeten door eene regte lijn, zich van

het voorhoofd tot het achterhoofd uitstrekkende ; de hoog-

te (n) even als in de metingen van den Heer harting
;

zoo ook de voorhoofdsbrcedte (v) het smalste gedeelte van

het vnnrlioofd aanwijzende.
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De achterhoofdsbreedte (a) wordt vertegenwoordigd door

eene regte lijn, van het meest uitpuilend gedeelte der wand-

beenderen tot de tegenovergestelde getrokken.

De gelaatsbreedte (z) strekt zich uit van het meest

vooruitspringende gedeelte der bovenkaaksbeenderen, ter

hoogte van den arcus zygomaticus; daar echter het punt

niet altijd naauwkeurig te bepalen schijnt, is onder (z')

de afstand opgegeven, waar zich de processus zygomaticus

van het bovenkaaksbeen met dat van het slaapbeen ver-

eenigt.

De grondvlakte-breedte (t) is bij mij de afstand van

den buitenrand der geledingsvlakte in het slaapbeen tot

dien der tegenovergestelde zijde.

Door (p) wordt de afstand tusschen de prottcberantia

occipitalis en de spina palatina aangewezen. Om de reden,

reeds vroeger aangevoerd, meende ik nog een ander punt

te moeten bepalen, en wijs onder fp') den afstand aan tus-

schen den voorrand van het groot achterhoofdsgat en de

spina palatina.

Eindelijk zijn de lengte en breedte van het groot achter-

hoofdsgat opgegeven. Eene afzonderlijke bepaling van de

verhouding tusschen beiden kwam mij onnoodig voor. Zij

doet zich bij den eersten oogopslag kennen. Ook in het

bepalen der verhoudingen ben ik den Heer harting ge-

volgd: die tusschen o en w duidt den graad van wel-

ving aan.

Tusschen h en e, die van de hoogte tot de lengte;

tusschen a en e, die van de voorhoofdsbreedte tot de lengte;

tusschen v en a, de voorhoofdsbreedte in betrekking tot

de achterhoofdsbreedte.

Tusschen v en z, die tusschen de geringste voorhoofds-

breedte en de grootste gelantsbrecdte.

Behalve het reeds bij de beschrijving van den schedel

opgemerkte, blijkt nit de metingen duidelijk, dat hij tot
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(Ie kleine schedels, die iu alle deeleii wel geevenredigd

ziju, moet gerekend worden ; al de genomen maten en

hare onderlinge verhouding wijzen dit aan.

Merkwaardig komt mij nog voor de geringe graad van

welving van dezen schedel, die schaars op deze wijze wordt

gevonden. Zij schijnt mij het gevolg van de geringe wel-

ving der wandbeenderen, die van de vereeniging van kroon-

en pijlnaad nog gedurende eenigen afstand bijna horizon-

taal voortgaan, en meer met een plat dan gewelfd vlak

zich door den lambda-naad met het achterhoofdsbeen ver-

binden. Ook de noorsche ridderschedel vertoont ons die

geringe welving.

Kan men nu bepalen tot welk menscheuras en tot welken

stam het individu behoord heeft, waarvan deze schedel af-

komstig is? Het eerste is niet moeijelijk . niemand zal twij-

felen of de schedel draagt alle kenmerken van tot het

Kaukasisohe ras te behooren. Zelfs is eene uitwendige

overeenkomst onmiskenbaar tusschen dezen schedel en dien

eener Kaukasische vrouw, door blumenbacii *) in zijne

Decades craniorum, op de 21^'^ plaat afgebeeld, waarvan

hij de schoone evenredigheid zoozeer roemt ; ofschoon er

ook afwijkingen voorkomen, vooral in de minder loodregte

inplanting der tanden in onzen schedel.

Met welken stam wij in het beschouwen vau dezen sche-

del te doen hebben, is zoo niet met zekerheid, echter met

waarschijnlijkheid te bepalen; de plaats, waar hij gevonden

is, zoude aan Romeinsche, Gallische, Frankische en Noor-

sche afkomst kunnen doen denken.

Van hetgeen omtrent Romeinsche schedels bekend is

in de afbeeldingen, door blumekbacb gegeven, onderscheidt

de schedel zich genoegzaam ; ook is het bekend, dat de

•) J. r. BLUMEÜBACH. Deal! 7\rua colleclionJs tune i:rwi„nini-
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Romeiuen niet gewoon waren Romeinsche vrouwen in hunne

castra mede te voeren.

Deze schedel zoude van Trankischen oorsprong kunnen

zijn, toei! een gedeelte dezer landen aan den Merovingi-

schen stam was onderworpen ; maar niet in de gelegenheid

geweest zijnde hem te vergelijken met Oud-Prankische sche^

dels, moet dit onbeslist blijven. Van de schedels van de

Belgische en Fransche stammen, die tegenwoordig de plaat-

sen bewonen, waar vroeger Prankische stammen heerschten,

onderscheidt hij zich aanmerkelijk.

Met den scliedel van den ouden volkstam, door den

Heer harting beschreven, heeft deze geene overeenkomst ;

de lengte van deze aanmerkelijk zijnde, is de onze 30

millim. korter. De plaatsing van het foramen occipitale komt

in onzen schedel met de gewone overeen, dat is nage-

noeg beantwoordende aan het vereenigingspunt der kroon-

en pijlnaad. Eindelijk zijn de afmetingen van het groot

achterhoofdsgat geheel andere : tusschen lengte en breedte

daarvan is het verschil in onzen slechts 4, in den schedel

van den ouden volksstam 12 millimeters.

De bij Domburg gevonden schedel behoort dus niet tot

den Keltischen stam.

Het meest waarschijnlijk komt het mij voor, dat de

schedel is van Noorsche afkomst. Eeeds de uitwendige

overeenkomst, die tusschen den onzen en dien van eenen

Noorman uit den tegenwoordigen tijd bestaat, wijst hierop.

Waarschijnlijk wordt dit door de nog grootere, ja treflende

overeenkomst, die men opmerkt tusschen den te Domburg-

gevonden schedel en dien van den Noorscheii ridder, uit den

lijkheuvel opgedolven, en dien men meent dat uit de 10''^

eeuw afstamt.

Is deze vooronderstelling de ware, dan stamt de schedel af

van een individu, behoord hebbende tot de woeste overweldi-
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gers, die ons vaderland eens met rampen overlaadden, die

roofden, plunderden, brandden en moordden en ontzagge-

Irjken buit medesleepten, van het einde der 9''^ tot de 13''°

eeuw; dan kan hij zeer wel van de 10'^" eeuw, en dus

bijna 900 jaren oud zijn; dan zoude men daaruit kunnen

afleiden, dat ook die woeste horden vrouwen medevoerden op

hunne togten: immers hunne hoofden en ridders , want onze

schedel schijnt aan eene vrouw van aanzienlijken stand te

hebben behoord ; dan kunnen de oudheidkenners daaruit

mogelijk afleiden, dat de aanzienlijken onder de Noor-

mannen in eiken, ruw behouwen kisten werden begraven,

en dit opheldering geven omtrent de levenswijze der oude

bewoners van Scandinavië. Maar verlaten wij het veld der

vooronderstellingen en eindigen wij met het uiten van den

wensch, dat het opdelven van meerdere schedels op Walcheren's

stranden gelegenheid moge geven, omtrent hunnen oorsprong

nadere nasporingen in het werk te stellen, en met zekerheid

te beslissen tot welken volksstam deze overblijfselen be-

hoord hebben, opdat alzoo beide en natuurkundige en oud-

heidkundige wetenschappen daarvan rijpe vruchten in-

oo^sten.
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TOOROEDRAGEN IN DE GEWONE TERGADERISO TAN DEN
SOSten SEPTEMBER 1854.

De geschiedenis van ons Vaderland is niet arm aan

mannen, die, in nederige burgerklasse geboren, daaruit al-

lengs tot hoogere maatschappelijke rangen opklommen, en

zich verhieven boven den stand, waartoe zij schenen voor-

beschikt te zijn. Maar hoe menigvuldig deze voorbeelden

ook wezen mogen, steeds blijven zij ons trefl'en en wek-

ken zij onze belangstelling op. Als streelde het onze eigen-

liefde, in eenen natuurgenoot den schepper van zijn eigen

lot te ontwaren, worden wij bij voorkeur door het levens-

verhaal aangetrokken van hen, die wij aldus zien rijzen.

Wie onzer, M.M. H.IL. verslond in zijne schooljaren niet

het leven van DE ruyter, terwijl hij zich voor tromp on-

verschillig, zoo niet onregtvaardig toonde. Ik durf daarom

ook mij van uwe belangstelling verzekerd houden, zoo ik

uwe aandacht inroep voor het levensberigt van het rustend

Lid, dat ons eenige maanden geleden ontviel. Maar zoo

ik al op uwe sympathie durf rekenen, gevoel ik niettemin

behoefte aan uwe toegevendheid. De taak, mij nu door

mijne betrekking opgedragen, is schier te zwaar voor mijne

krachten. Zij vordert eenen man, meer ervaren in zeevaart-
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kunde en in staatkundige wetenschap, dan ik mij mat;

vermeten te zijn. Ontmoedigend is deze bedenking, en

voorzeker liet ik mij door haar van mijn voornemen af-

schrikken, zoo de overtuiging mij niet steunde, dat in een

leven, zoo belangrijk als datgene wat ik nu beschrijf, fei-

ten, in hunne eenvoudige uiteenzetting reeds belangrijk,

zonder nadeel de inkleeding kunnen missen, waarin eene

meer begaafde pen hen zoude kunnen of willen hnllen.

JuLlus CONSTANTIJN RIJK is den 14<l<^n Januarij van het

jaar 1787 te Wetszlar, bij Frankfort, geboren. Zijne beide

ouders ontvingen het levenslicht te Amsterdam, en be-

hoorden aldaar tot den deftigen burgerstand. Oorspronke-

lijk schijnt van vaders zijde de familie nit Zwitserland af te

stammen, alwaar de overgrootvader van rijk burgemeester

moet geweest zijn in een der cantons, — Zijn grootvader

was een der eerste juweliers te Amsterdam, en werd in dit

beroep opgevolgd door den oudsten zoon, vader van ruk,

die in het huwelijk trad met Mejufvrouw hulk, dochter

van een weigestelden koopman in ijzerwaren. De oorlog

met Amerika, de onstuimige gebeurtenissen van het laatste

gedeelte der vorige eeuw, welligt ook de staatkundige over-

tuiging van den vader van rijk noopten zijne ouders tot

eene verplaatsing naar het stadje Wetszlar, bij Frankfort,

alwaar hij en zijne broeders geboren werden. Na den jare

1787 en vóór 1795, in welk jaar is onbekend, zijn zijne

ouders naar Amsterdam teruggekeerd, alwaar het vorige

bedrijf werd voortgezet, maar met min gunstig gevolg

;

waaraan de clubs en grondvergaderingen, in dien voor velen

zoo noodlottigen tijd, grootendeels schuld schijnen geweest

te zijn. De eerste opvoeding van EiJK werd intusschen

niet verwaarloosd. Hij ging bij eenen lamarcé, die op de

O. Z. Achterburgwal moet gewoond hebben, ter schele,

alwaar hij het onderrigt genoot, gelijk het toen op de
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zoogenaamde Fransche scholen werd gegeven. Korten tijd

slechts raogt hij er gebruik van maken. De achteruitgang

der ouders, in huune geldelijke aangelegenheden, nood-

zaakte de zoons, om spoedig naar een middel van bestaan

uit te zien. Daaromtrent schijnen zij groots verpligting

gehad te hebben aan hunnen oom hulk, die door zijne

betrekking met den Heer van kervel, beambte aan 's lands

werf, RIJK, toen een knaap van 12 jaren, den l^'en October

van den jare 1799, als vrijwilliger dienst deed nemen op

de kanonneerboot de Eycena, onder het bevel van den Lui-

tenant c. WUNGAARDE, vanwaar hij den 16'i<=" October 1799

overgeplaatst werd op de gewapende fluit het Vertrouwen,

onder het commando van den Luitenant s. e. onouwER*).

Een groot gevaar, waaruit hij als ware liet door een

*) De bijzonderheden, welke ik mededeel, zijn grootendeels ontleend

aan Biographie du Vice-Amiral J. c. kijk, in Monileur des Indes

Oricnlales et Occidentales , T. III. N'. 2, 3,4 par Ie Baron p.mel-

VILL (de C4RNBEE); aan het Bestuur der Marine, onder den Schout-

hy-nachl, later Vice.Admiraal i. C.B.UR, Amsterdam 1851, N°. 1,2;

aan Lijkrede ojn J. c. rijk, uitgesproken in de Vergadering van Jtet

hoo/dkapitlel der hooge Graden van de V.-. M.-. op den iO^^" Junij

1854 G.-. S.\ door D. J. veegens ; als ook aan hetgeen mij schrif-

telijk en mondeling door Mevronwde Wed. kijk en door hare kinde-

ren en behuwdkinderen werd medegedeeld. Hetgeen ik van de ouders

van rijk vermeld, ben ik aan zijnen nog levenden broeder verschul-

digd. Dit alles mag derhalve als volkomen juist beschouwd worden.

De vroegere verhalen omtrent zijne lage afkomst zijn onjuist. De

betrekkingen der broeders van den vader van rijk. waarvan de af-

stammelingen nog leven, bewijzen dit bovendien op de meest over-

tuigende wijze. Een was Predikant te Nieuwendara. Een ander was

beambte aan de desolate Boedelkamer te Amsterdam, en liet een

zoon na, die als Apothekar zeer gunstig bekend stond te Amster-

dam; een veelbelovende zoon van dezen, jeugdig arts, bezweek

voor weinige jaren, en de apotheek zelve wordt nu met lof door

eenen tweeden zoon beheerd. Een derde oom was ofEcier in het Ne-

derlandsche leger. Dit alles ontneemt niets aan de verdienste van

eijk, want steeds blijft hij toch de schepper, in Gods band, van
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wonderwerk gered werd, schijnt hem — en wie zal dit op

zoo jeugdigen leeftijd misbillijken — een groot vertrouwen

te hebben gegeven op hetgeen de krijgsman zijn gesternte

noemt. Eene sloep, waarin hij zich met veertien man van

de equipage van gezegde gewapende fluit bevond, sloeg

otn, en hij met een enkelen matroos waren de eenigen, die

gered werden. Dat een dergelijk worstelen met den dood

een diepen indruk moest maken op eenen knaap van wei-

ligt dertien jaren, laat zich gemakkelijk verklaren.

Menigeen had zich hierdoor laten afschrikken van eene

loopbaan, waaraan zooveel gevaren waren verknocht. Voor

BUK was het de verkondiging eener zorgende en wakende

Voorzienigheid, een bewustzijn, dat hem in zijn zoo be-

wogen leven nooit verliet. In den jare 1800 ging hij als

stuurmansleerling over op het linieschip de Pluto, onder

het bevel van den Kapitein ter zee j. zoeteman. Het blijkt,

dat zijn ijver en zijne dienstvaardigheid hem spoedig deden

onderscheiden. Weldra toch werd hij tot Kadet titulair

bevorderd. De vrede van Amiens, welke hem de kans tot

bevordering in de militaire zeevaart scheen te zullen slui-

ten, — iets, hetgeen voorzeker met zijne loffelijke eerzucht

en voortvarendheid in strijd was, — noopte hem den krijgs-

mansstand te verlaten, en zich te laten aanmonsteren op

een schip, ter koopvaardij naar West Indië uitgerust. Hij

deed daarmede verschillende reizen naar Engeland en naar

Guyana, hetgeen hem zoowel de gelegenheid schonk, om
zich de kennis der Engelsche taal eigen te maken, als ook

om de gronden te leggen der zeevaartkunde, waarin hij

later zoo schitterend zoude uitblinken. Toen hij van deze

togten, die op zijne volgende loopbaan een grooten invloed

zijne eigene carrière; maar al werd er ook de tegenstelling; eeuigzins

minder treffend door, het is eene geschiedkundige waarheid, welke

niet mag verzwegen worden.

VERSLAGEN Fü MEDEDEELINGEN, DEEL II. 19
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scliijnen gehad te hebben, in den jare 1803 terugkeerde,

was de vrede verbroken, en begon het oorlogsvuur met

nieuwen gloed te branden. Met de vaardigheid en gevat-

heid, aan al de menschen van groote geestkracht eigen,

verliet rijk weder de koopvaardij, en trad hij, bij gebrek

aan andere plaatsing, als bottelier en waarnemend stuurman

in dienst op eenen oorlogsschoener, de Brak, onder het

bevel van den Luitenant c. spaAiN. Er had toen een voorval

plaats, dat vermoedelijk de eerste aanleiding was tot de

loopbaan, welke hem was voorbeschikt.

De nog levende Schout-bij-nacht VER huell, wiens teeken-

pen zoo dikwerf reeds de werken der Leden van de Akademie

versierde, zat in den jare 1804 te Ostende als Kadet ter

zee der Derde Klasse, niet zonder eenig verdriet in het

Hotel van zijnen oora, toen Schout-bij-nacht, de vlaggen uit

honderden seinboeken op de seintabellen in kleuren af te

zetten, toen de Luitenant ter zee spaan werd aangediend,

die, den langdradigen en vervelenden arbeid bespeurende,

den Vlootvoogd toevoegde, dat bij hem aan boord een zekere

KIJK was, bottelier en stuurmansleerling, die zeer aardig

teekende, en welligt den Jonker behulpzaam konde zijn.

De Schout-bij-nacht gaf daartoe vergunning, en zoo kwam

RIJK in zijne beste plunje den Jonker helpen in het kleuren

van vlaggen, en wees hij hem iu eenen anderen arbeid, de

afbeelding der tuigage van een oorlogsschoener, een aantal

fouten aan, waarvoor de jeugdige, pas verworven vriend

hem dank zegde. Toen de Schout-bij-nacht later de tuig-

teekening zag, ontging het zijnen scherpen blikken niet, dat

zij meer zeemanschap verried, dan zijnen neef toen eigen

was. De natuurlijke vraag naar den helper en het eerlijk

antwoord daarop hadden ten gevolge, dat rijk bij den

Vlootvoogd werd geroepen, en een half uur daarna met

een glans van vergenoegen terugkeerde, over zijne benoe-

ming tot Xadet ter zee. — Hoe weini" beteekenend deze
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anecdote ook moge schijnen, heb ik gemeend liaar niet

achterwege te mogen houden, vermits de gebeurtenis zelve,

in het gewone spraakgebruik aan het toeval toegeschreven,

op den verderen levensloop van rijk een onbetwistbaren

invloed heeft gehad. De Vlootvoogd verloor hem niet uit

het oog, en was ook in die zelfde dagen nog in de ge-

legenheid geweest hem te onderscheiden, toen buk den

jsten Jauuarij 1804 eene kanonneerboot ter reede van Vlis-

singen deed manoeuvreren. De kunde en het beleid, toen

aan den dag gelegd, hadden den meest gunstigen indruk

teweeg gebragt op den bevelhebber der flottille, waarop

RIJK bleef dienen tot in October 1806, en deel nam aan

al de gevechten, die tusschen de havens van Osteude,

Duinkerken, Ambleteuse en Boulogue met de Engelsche

vloot gevoerd werden.

Het verblijf op de flottille, de menigvuldige gelegenheid

tot oefening aldaar, het gezelschap van de meest uitste-

kende krijgslieden van dien daarin zoo vruchtbaren tijd,

konden wel niet dan grooten invloed hebben op eenen

jongeling, zoo leergierig en voortvarend als rijk. Hij was

daaraan ook de gemakkelijkheid verschuldigd, waarmede

hij zich later van de Fransche taal bediende.

Eene belooning voor den krijgsman, die zich onderscheidde,

bleef, gelijk wij weten, in die tijden niet lang achterwege.

Tegen het einde van den jare 1806 werd de oorlogsbrik

Manly, onder het bevel van den Kapitein c. ossewaarde, voor

de reis naar Oost-Indië bestemd, en buk daarop als Adel-

borst geplaatst, welken rang hij later, in Januarij 1807,

met dien van Luitenant titulair verwisselde. Toen na lang

uitstel de reis naar Oost-Indië geheel kwam te vervallen,

werd hem het bevel gegeven over eene kanonneerboot te

Delfzijl. Het verblijf aldaar en de vereeniging met vier

andere kanonneerbooten, gaf hem de gelegenheid om zich

door eene dier heldendaden te onderscheiden, welke men
10*
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zoo gaarne in het leven van den krijgsman opteekent

Bij het enteren der Engelsche brik the Ferretter op de,

Eems, was hij de eerste, die met de sabel in de vuist op

het dek van den vijand sprong, en door twintig rappe

gasten gevolgd het schip veroverde*). Op gezegde kanon-

neerboot bleef hij in den omtrek van Delfzijl tot in den

jare 1808 kruisen, en met de vaardigheid, waarvan hij

reeds vroeger blijk gaf, besteedde hij de gelegenheid, welke

het verblijf op de kusten van Oost-Friesland hem aanbood,

tot het aanleeren der Duitsche taal. Dit steeds aangrijpen

van elke gelegenheid tot uitbreiding zijnei; kennis, zelfs

daar, waar de omstandigheden daartoe het minst gunstig

schenen, was eene der hoofdhoedanigheden van nuK, en

heeft zeker wel het meest bijgedragen, om hem van vrij-

willig matroos te doen opklimmen tot den hoogsten rang

in de marine. Hij hield zich toen ook bezig met opme-

tingen van de kust en met de vervaardiging van zeekaar-

ten, en, daar ledigheid voor hem wel de grootste kwelling

moet geweest zijn, wist hij nog zooveel tijd aan overige

bezigheden te ontwoekeren, dat hij zich de Latijnsche taal

koude meester maken. Vreemd klinkt eenigzins de lust

naar Latijn bij den jeugdigen zeeman, die, na een vroeger

gebrekkig onderwijs, op twaalfjarigen leeftijd eene loopbaan

*) De Heer J. C. de jonge {GeschieiJenix vnn het Kerlerlanilsche

Zeewezen (Deel VI. St. ?, bl. 628) geeft daarvan het. volgende verhaal

:

iiHet leed niet lang, of de kanonneerhooten waren, onder een aan-

.houdend vuur, de vijandelijke brik genaderd, op welke duidelijk te

i'merken was, dat er verwarring heerscbte. Weinige oogenblikken

«daarna was de Jmhleleiise haar op zijde en legde baar aan boord,

«waarop de Luitenant MJK, gevolgd door een twintigtal rappe man-

» schappen, met ecnen gevaarlijken sprong overenterdc. en met de

«sabel in de vuist het vijandelijk schip binnendrong. De Britten, dit

«ziende, wierpen de wapenen weg en sprongen door de luiken naar

«beneden" enz.
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intrad, waarin zoo ligt de stofl'elijke mensch zich ten

uadeele van den geestelijken ontwikkelt. Men verklaart

haar moeijelijk anders dan uit eeuen dorst naar kennis, aan

elk eigen, die eene groote rol in de maatschappij zal ver-

vullen, en ook alleen geschikt, om hem daartoe de ge-

vorderde eigenschappen te geven. Op zich zelve dus reeds

een niet onbelangrijk verschijnsel, wordt dit aanleeren van

Latijn het nog meer, zoo men nagaat, welken invloed het

gehad heeft op die hooge mate van beschaving aan buk

eigen, op wien zeker het emoüiunt mores nee sinunt esse

feros meer dan op eenig ander van toepassing was, en dit

wel in eene carrière, welke tot woeste ontaarding zoo ge-

makkelijk aanleiding geeft. Maar er is meer : de verkregen

kennis in het Latijn werd ook later het middel, waardoor

het aanleeren van het Spaansch, in al zijne dialekten, rijk

zoo gemakkelijk viel, en deze taal hem zoo eigen werd

dat hij op een middagmaal bij den gezant van het koning-

rijk Spanje elk der aangezetenen verbaasde door de vlug-

heid, waarmede hij zich in elk der Spaansche tongvallen

uitdrukte. Het is dan ook geen wonder, dat rijk, overi-

gens zoo vrij van alle mogelijke pretensie, eenig zwak had

om nu en dan van deze kennis der Latijnsche taal in ge-

sprek of briefstijl blijk te geven. Dikwerf toch mengde hij

daarin eenige Latijnsche spreuk, en zoo dan ook al eens

eene kleine grammaticale fout doorschemerde, gaarne ver-

gaf men haar den wakkeren zeeman.

In 1808 werd in het toenmalig Koningrijk Holland de

marine geregeld, en kreeg rijk daarbij den rang van effec-

tiven Luitenant ter zee. Aan zijn verlangen, om op een

grooter oorlogschip dienst te doen, werd eindelijk gehoor

gegeven door plaatsing op het Mmeschip de Braband, oniev

het bevel van den Kapitein ter zee. Baron J. J. melvill

VAN CARNEÉE. Een jaar daarna had het innemen van Wal-

cheren plaats door de Engelschen, toen niet, gelijk nu,
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boezemvrienden der Franschen. De jonge Luitenant, ter

naauwernood een-en-twinlig jaar oud, werd Adjudant, eerst

van den Admiraal a. kikkert en later van den Admiraal

DE WINTER, en vergezelde dezen in zijne dienst bij de

vloot, als ook aan het hof van Koning lodewijk, alwaar

de jongeling, in hooger spheer geplaatst, met de zeden

van het Hof en met die fijnere beschaving bekend raakte,

welke de Franschen zoo eigenaardig onder den naam van

usage du monde aanduiden.

Dat iemand, toegerust met zoo veel practische kennis,

en levendig, dienstvaardig, moedig als rijk, voor den Ad-

miraal, wiens regterhand hij was, onmisbaar moest worden,

vordert geen betoog. Hoe hoog hij in diens gunst was

gestegen, bleek door de voordragt in den jare 1810, tot

den rang van eersten Luitenant. De abdicatie van Koning

LODEWIJK deed echter de beschikking daarop achterwege

blijven. Deze noodlottige gebeurtenis, waardoor Nederland,

uit de rij der volken gestreken, een der departementen

werd des Transcheu Keizerrijks, deed het corps Holland-

sche zee-officieren inlijven in de Fransche marine en nood-

zaakte RIJK om over te gaan op een harer schepen, met den

rang van Enseignede vaisseau. Hij behield echter zijnen post

van Adjudant, en zag zich in die betrekking in verband

gesteld met vele der hoofdpersonen, die zich schaarden

rondom den Franschen Keizer, toen op het toppunt van

zijnen roem.

"Voor de vaderlandsliefde, aan ruk eigen, zal voorzeker

de militaire glorie, waarvan hij zich omringd zag, toen

NAPOLEON het eskader van Texel ging bezoeken, niet dan

smartelijke gewaarwordingen opgewekt hebben. Voor het eerst

toch wapperde van den top der masten eene andere drie-

kleur dan de vlag, zoo menigwerf de schrik des vijands,

en door zoo grootsche herinneringen eiken Nederlander dier-

baar. Eene vergoeding voor dergelijke smart kon hij alleen
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vinden iu de vestigiug van zijn huisselijk geluk, dat van

denzelfden tijd dagteekent. Hij huwde toen Mejufvrouw

NELLY IJSBRANDS, dochter van een verdienstelijk zee-oüicier,

welke hem negen kinderen schonk, waarvan vijf in jeug-

digen leeftijd zijn gestorven, en van de vier overgeblevenen,

zijne oudste dochter, na een negenjarig huwelijk met den

Kapitein ter zee bolkeiv, in den jare 1844 overleed. Deze

ramp, ruk getuigt zulks in het geschrift, dat van hem

uitging, kwam hij nooit te boven. — Zij heeft over zijn

volgend leven een droevig waas verspreid, en had wei-

ligt ook invloed op zijne handelingen. Drie zijner kin-

deren leven nog: Mevrouw de hartitzsch. Mevrouw kikkert

SCHOTBORGH, en zijn eenige zoon, zee-officier als hij. Van

zijne beide broeders is de een nog in leven, en horologie-

maker te Eotterdam ; de ander, ook al zee-ofiicier, is te

Saparoua gesneuveld.

Het was ook in 1810, dat rijk den toenmaligen Mi-

nister van Marine en den Admiraal de vvlnter vergezelde

op eenen togt, van den Helder naar Delfzijl over Friesland

en Groningen, alwaar toen eene afdeeling lag der Fransche

flottille. Het viel hem, gelijk wel niet missen kon, te beurt,

dat hij door zijne kennis der kusten en door de vrijmoe-

digheid zijner taal en manieren, de aandacht trok van den

Eranschen Minister van Marine decrès, die, gelijk vele

der Pranschen van den toenmaligen tijd, zich door ruwen

en hoogen toon een oppermagtig aanzien gaf. In vaste en

waardige, hoewel beleefde taal kreeg deze steeds voldoend

antwoord op elke zijner ruw daarheen geworpen vragen.

En hiermede ging het rijk gelijk velen, die toen met

Pransche beambten in aanraking kwamen. Daar, waar men

hen op gepaste en zaakkundige wijze te woord stond, ver-

anderde de hooge toon spoedig in eenen meer bescheiden

en beleefden. De Minister, hoewel aanvankelijk verbaasd,

was er verre van af, om deze mannelijke vrijpostigheid
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euvel te nemen, maar schonk den jeugdigen (^llicier ceue

welwillendheid, welke zich later nimmer verloochende.

Rijk vergezelde ook den Generaal molitor en den Ad-

miraal DE wiMER op eene inspectiereis in Oost-Friesland,

alwaar de kennis, welke hij vroeger van deze streken ge-

kregen had, zeer te stade kwam voor de bepaling van

verschillende militaire positiën.

In den aanvang van den jare 1811 volgde niJK den

Admiraal de winter naar Parijs, waar zijne weetgierigheid

rijkelijk voldoening vond in al hetgeen deze wereldstad

toen vooral aan schitterende instellingen van kunst en

wetenschap bezat. Hij woonde al de feesten bij, waarmede

de Keizer de geboorte zijns zoons vierde. Een niet onbe-

langrijk feit, den toenraaligen geest kenschetsende, is, dat

RIJK op denzelfden dag (20 Maart), waarop het gebulder

van het kanon de geboorte van eenen zoon in de dynastie

van isAPOLEON verkondigde, de tijding kreeg, dat ook hem

een zoon was geboren. Hij verhaalde zulks des middags

aan den disch van den Admiraal decrès, waarop deze hem

toevoegde; /'il faut dès aujourd'hui vouer eet enfant an

//service du Eoi de Rome." — //Monseigneur, dans quinze

//ans, il sera temps d'y penser" was het voorzigtig en be-

tamelijk antwoord. — Er waren slechts weinig jaren noodig,

om den zoon van rijk in jeugdigen leeftijd te doen be-

zwijken, om het kind, dat men bij zijne geboorte als

den erfgenaam van een reusachtig rijk begroette, aan uit-

terende ziekte in eenen vreemden Staat te doen wegkwijnen,

en aan den gevangen overweldiger op eene rots, sedert

dien tijd vermaard, een sterfbed te geven, dat treurig af-

stak bij zoo menig slagveld, waarop de dood hem spaarde.

Naar Holland teruggekeerd, bleef rijk onder den Admi-

raal DE WINTER dienen, op het eskader te Texel, dat toen

negen linieschepen, vier fregatten en eenige kleinere sche-

pen telde. In 1811, ter naauwernood 24- jaren oud, werd
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hij door keuze en met vooibijgaaii van anciënniteit tot

Lieutenant de Vaisseau benoemd. Ver duell, die de win-

TKR (sedert den dood vau dezen in 1811) was opge-

volgd, zich de handelingen van den Adelborst buk op

de Bataafsche flottille herinnerende, benoemde hem tot zijnen

Adjudant, eene dienst, waartoe hij meer en meer de ge-

schiktheid had gekregen. Zijne vaardigheid in het opmeten

en teekeuen van zeekaarten bezorgde liem de eervolle last-

geviug, om eene kaart op te maken der reede van Texel

en van de daarbij behoorende zeegaten. Deze arbeid werd

met zoo veel zorg volbragt, dat de daaruit ontworpen kaart

de grondslag is geweest van alle latere hydrographische

werkzaamheden, en zij hem eenmaal de grootste voldoening

verschafte, welke ooit iemand voor dergelijken arbeid te

beurt viel. Eenige jaren later, toevallig aan den Helder

zijnde, kwam eene oorlogskorvet met vliegende storm uit

de zee opzetten. Geen loods had zich naar buiten durven

wagen, en elk hield het schip reeds voor verloren, toen

het gelukkig en zonder eenige avarij de haven bereikte.

De bevelhebber, toen hij aan wal gestapt daarop rijk ont-

waarde, viel hem om den hals, en dankte hem met aan-

doening voor de redding van zijn leven en voor het be-

houd van zijn schip, hetwelke hij toeschreef aan de kaart,

waarvan hij een proefblad had weten meester te worden.

Hij rustte niet, voordat hij aan rijk, door de orde van

den Nederlandschen Leeuw, een blijk had bezorgd der

goedkeuring van den Vorst, die toen aan het hoofd stond

van den verjongden Nederlandschen Staat. De kaart werd

op diens last in 1816 uitgegeven. Twaalf jaren later, in

December namelijk van den jare 1828, steunde rijk zelf

op deze kaart, en stuurde hij zijn schip volgens haar in

de haven, toen geen loods, wegens den storm, den wal

durfde verlaten. Gelukkig voorzeker mag men den man

heeten, die aldus de vruchten oogst van de practische toe-
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passing zijner wetenschap. Rijk schijnt zich in deze soort

van teekening de vaardigheid van eeneu ingenieur eigen

gemaakt te hebben. Op verlangen van den Vlootvoogd

had hij vroeger een plan vervaardigd van het fort Lasalle,

waarvan de naauwkeurigheid en juistheid de bewondering

tot zich trokken van den Luitenant-Kolonel der genie

POUCAULD, toen met hem in gemeld fort ingesloten.

"Vol van de meest edele geestdrift, zocht rijk gretig

elke gelegenheid op, om van zijnen ijver voor de dienst

blijk te geven. Dit voerde hem in het zoo bewogen jaar

1813 tot een waagstuk, dat, zoo het gelukt ware, zeker

hem groote glorie had geschonken, maar evenzeer hem bij

mislukking aan het gevaar bloot stelde, om, als zoovele

andere krijgsgevangenen, op de pontons der Engelsclien

te gaan wegkwijnen. Een talrijk Engelsch eskader kruiste

aanhoudend voor de zeegaten van Texel. Het gebeurde op

zekeren dag dat het zich verre had verwijderd, en dat

slechts eene brik in het gezigt bleef. Men vroeg en ver-

kreeg vergunning van den Admiraal om deze in den nacht

aan te vallen, en zoo mogelijk te overmeesteren. Twee

detachementen van vrijwilligers, het cene onder de bevelen

van RIJK, het andere onder die van J. c. koopman, begaven

zich des nachts op de brikken Ie Genie en Ie Feretter

naar het vijandelijke schip, maar zagen zich, niet zonder

eenigen schrik, op eens omsingeld door het geheele eska-

der, dat weder bijeen was gekomen. Het gelukte hun, be-

veiligd door de duisternis, te ontsnappen, en behouden de

reede van Texel weder te bereiken.

Korten tijd daarna trad hij in het hagchelijkst tijdperk

van zijn leven. De dag stond aan te breken, reeds in den

jare 1810 met onvolprezen moed door onzen grootsten

dichter voorspeld, toen hij zong :
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Holland leeft wéér,

Holland streelt wéér,

Met zijn afgclegden vlag,

Door de boorden

Van het Noorden,

Naar den ongeboren dag.

Holland groeit wéér!

Holland bloeit "weêr!

Holland's naam is weer hersteld !

Holland, uit zijn stof verrezen.

Zal op nieuw ons Holland wezen;

Stervend bcb ik 't u gemeld.

BiLDERDIJK '').

liet uur der redding had voor Nederland geslagen.

In menig hart, toen onder de vanen van den overwel-

diger dienende, moest de Oranje-leus weerklank vinden.

Dit was ook het geval bij rijk en bij zijnen chef ver

HUELL, maar beiden waren te veel soldaat, en wie zal

dit in hen misprijzen, dan dat zij hunnen krijgsmans-eed

zouden schenden, vóór dat zij daarvan ontslagen werden.

EiJK liet zich aau den Helder met den Admiraal en met

de Fransche bezetting in het fort Lasalle insluiten. Het

kan mijn voornemen niet zijn om de handelingen te be-

oordeelen van den Vlootvoogd, aan wien men het behoud

van het aldaar liggende eskader te danken had. Hij is een

man der geschiedenis, en elders staan zijne daden geboekt;

maar verzwijgen wil ik niet, dat, naar mijne innige

overtuiging, hij en de Hollandsche Officieren, die hem

vergezelden, rijk, francke, van son hunnen pligt vervulden,

toen zij de vaan niet verlieten, waaraan zij getrouwheid

hadden gezworen.

Zoo zat dan aan den uithoek van Hollands noorderkust,

van alle zijden ingesloten, en aan menigvuldig gevaar bloot-

gesteld, eene kleine schaar van dapperen, aan wier hoofd

•) De Keizerlijke censuur liad de uitgave van dit treffend gediclit

belet. In 1814 was vervuld des dichters profetie, in 1810 geuit.
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liet mij goed doet eeiien Hollandscheu Bevelhebber te zien.

Bij zooveel verraad toch en zooveel ontrouw, toen ter

tijde door Fransche Generaals aan den dag gelegd, treft

mij de getrouwheid van den Hollandschen Vlootvoogd,

welke eeu beter loon waardig was geweest, dan de nood-

zakelijkheid, waarin men hem bragt, om een nieuw vader-

land te kiezen.

Met geheel mijn hart verfoei ik alle vreemde overheer-

sching, en veel zoude ik ook nu nog, op meer gevorderde

jaren, veil hebben om mij daartegen te verzetten ; maar in

den krijgsman eer ik, boven elke andere deugd, de ge-

trouwheid aan de vaan, waaronder hij zich schaarde. Er

is echter meer, waarom ik met erkentelijkheid den roem

vermeld van hen, die op gindsch bijna vergeten plek hande-

lend optraden. Hun moed, hunne trouw, hun beleid heb-

ben toen Nederland voor groote onheilen bewaard. Het-

geen RIJK daartoe bijdroeg, is van zooveel gewigt en vult

eeue zoo schoone bladzijde in de geschiedenis van zijn

leven, dat ik mij gedrongen gevoel er eenigzins breeder

over uit te weiden.

Het kleine garnizoen van de vesting, verre verwijderd

van de plekken, waarop het groote drama werd afgespeeld,

dat spoedig den toestand van Europa zoude omkeeren,

sedert de maand November 1813 zonder eenige tijding

uit Frankrijk, begreep zeer wel, dat het eindelijk of door

overmagt, of door hongersnood zoude moeten bezwijken.

Van alle zijden begonnen gemor en klagten te rijzen, de

meest overdreven geruchten werden verspreid, verraad en

desertie namen hand over hand toe, en toch wilde ver uuell

aan zijne krijgsmanseer getrouw blijven, het eskader en

de forten voor vernieling bewaren.

In dergelijken stand van zaken was het van groot ge-

wigt de bevelen in te roepen van den man, wien men steeds

als bevelhebber bleef erkennen. Maar hoe iemand te vind en



( 3S5
)

die het zoude durven wagen eeuen togt te ondernemen,

waarvan niemand zich het gevaar konde ontveinzen. Rijk

bood zich daartoe aan, en den 12'i<=" Februarij 1814

scheepte hij zich in op eene visschersschuit, slechts vier-

en-twintig voet lang, gevoerd door frans ooms en zijnen

hoog bejaarden knecht. De ranke bodem baande zich eenen

weg midden door de ijsschotsen en ontsnapte aan de vijan-

delijke kruisers. Te Ostende stapte nuic aan wal, om van-

daar over land de reis naar Parijs voort te zetten. Maar

Ostende was reeds van alle zijden door de geallieerde troe-

pen ingesloten. Op nieuw werd het gevaar eener zeereis

getrotseerd, en den IS^^" landde hij te Duinkerken aan.

Tusschen Cassel en Bailleul ontsnapte hij met moeite aan

eene colonne Pruissen en Kozakken, en langs de zeekust

over Boulogne reizende, bereikte hij den 20s'«" Pebruarij

1814 eindelijk Parijs. Dat de Minister decrès, die reeds

vroeger ruk had leeren waarderen, hem nu met eenige

bewondering ontving, laat zich gemakkelijk besefTen. De
avontuurlijke togt, door hem ondernomen en ten uitvoer

gebragt, grensde aan het wonderdadige en konde wel niet

dan hoog gewaardeerd worden in eenen tijd, toen helden-

moed als hoofddeugd beschouwd en vereerd werd. Maar

wat nu te doen ? Na eene menigte van voorstellen, waar-

onder ook behoorde, dat men de vesting voor geenen prijs

mogt verlaten; dat, zoo men daartoe eindelijk gedwongen

werd, het garnizoen, na alles vernietigd te hebben, zich

op de Fransche fregatten moest inschepen ; en na het krach-

tig verzet daartegen van rijk, besloot men eindelijk, om
aan den Admiraal ver hueli, de vrijheid te laten van te

handelen naar tijdsomstandigheden ; aan hem den last te

geven om met de verdediging der plaats voort te gaan,

de vloot te behouden, en, zoo de nood drong, eene capi-

tulatie te bedingen met krijgsraanseer, waarbij voor de over-

gave der sterkte eene indemniteit konde worden verkregen.
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liet was eerst Jeu 7''«" Maart, dut aan huk deze last ter

overbren"ing werd gegeveu iu den gewonen vorm, en ver-

zegeld met het keizerlijk wapen. Hij wilde echter alleen

zich met eens mondelinge order belasten. Hij kon im-

mers genoodzaakt worden eene hem niet bekende, schrifte-

lijke lastgeving iu zee te werpen, en dan had hij vruch-

teloos zijn leven gewaagd. — //Monseigneur," zoo luidde

zijn vastberaden antwoord, //pour venir Jci j'ai tenté 1'im-

II possible. Si vous n'avez pas confiance en moi, gardez

//moi ici; mais, si au contraire je mérite confiance, nc me

w donnez pas des ordres, que je ne connaisse pas, et qu'au

//moment du danger je pourrais être forcé de jeter i la

«mer. Si cela arrivait, fusse-je même assez heureux pour

//réjoindre Ie fort Lasalle, tout Ie fruit de ma mission

// périlleuse serait perdu." — Aan deze tegenwerping werd

gehoor gegeven ; het verbreken van het keizerlijk cachet

gaf aan rijk gelegenheid, om den inhoud der lastgeving

te leeren kennen, en in zijn geheugen te prenten. Men

vertrouwde hem daarbij, in eenen gordel, onder zijne klee-

deren verborgen, 3U,00Ü francs in goud, tot betaling van

de achterstallige soldij der troepen, en de verheugde zen-

deling verliet Parijs. Den lOtieo Maart was hij reeds op

de kust van Frankrijk ; tegenwind en storm wederhiel-

den hem op tot aan den lö'^'^n, toen hij zee kon kie-

zen, maar wegens slecht weder genoodzaakt werd om in

Ostende binnen te loopen. Na een oponthoud van tien da-

gen gelukte het hem eerst om zich weder onder zeil te

begeven. In het midden van den nacht had hij de stout-

heid om den steven naar de kust van Engeland te wenden,

waar men hem zeker wel het minst zoude verwachten, en

kon hij aldus langs de kusten heen aan alle verspieders

ontsnappen. Den 25^'^° Maart daarop volgende zag de

thans nog levende VlagofBcier q. m. n. ver iil'ell, toevallig

over den Zeedijk den Helder naderende, met groote ver-
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wondering een visschersgezel, aan wal stappen, en herkende

hij daarin den wakkeren kameraad, wien men verloren

achtte. Het toen, wegens de wijze, waarop het verleend

werd, zoo hoog gewaardeerd ridderkruis van het Legioen

van Eer was de belooning voor eeue daad, die geen ver-

deren lof behoeft. Men gaf aan rijk daarbij de toezegging,

dat hij, slechts vijf en twintig jaar oud, in den loop van

het jaar tot Pregats-Kapitein zoude worden bevorderd. —
Korten tijd daarna geschiedde de eerste abdicatie van n.^po-

LEON, en den 4den Mei verlieten de Franschen den Helder.

Dat de toenmalige Regering van Nederland het dienst-

aanbod van den Admiraal ver huell niet aannam, is alge-

meen bekend, evenzoo ook dat deze, alsmede zijne drie

Adjudanten, zich naar Frankrijk begaven. Er bleef toch

voor hen geen andere weg over. Het antwoord van den

Souvereinen Vorst luidde: " dat het van den Heer ver huell

'/ en van zijne drie Adjudanten afhing, om, hetzij ter ver-

// antwoording of ter voortzetting van hunne dienst, naar

«Frankrijk te vertrekken; hetzij, om hier' te lande te ver-

/' blijven, in welk geval hun al die wetten zouden te stade

"komen, welke de veiligheid van stille ingezetenen ver-

'/ zekeren." — Rijk echter, hoe gehecht ook aan zijnen

voormaligen chef, weldoener en leermeester, had te veel

liefde voor het Vaderland, om, toen hij dit met eere konde

doen, niet weder dienst te nemen onder de vlag, welke

de Fransche driekleur verving.

Er heeft over deze aangelegenheid een zeker floers ge-

haii'gen, en de verhalen daarover inden Moniteur desindes

en in het werk van ver huell*) zijn met elkander in strijd.

De eenvoudige waarheid is, dat rijk zich van den Helder

naar 'sGravenhage begaf, om aldaar voor de particuliere

*) Zie Q. M. K. VER HüELt. Hel Leven en Karakter van carel Hen-

drik GRAAF VER HüEiL Am&tcrdam 1847. Deel II. b1. 363.
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belangen v;iii den Admiraal ver uuell te waken. — 1'lcii

bezoek bij den Minister van der hoop gaf hem de over-

tuiging, dat zijne inlijving in de Nederlandsclie marine

hem zou -worden geweigerd, en daarop vertrok ook hij naar

Parijs. Later werd hem aldaar onder de hand berigt, dat

zoo hij wilde terugkeeren, men hem in zijnen rang zoude

herstellen. Hij deed dit, en werd als Luitenant der Eerste

Klasse bij de Nederlandsche marine aangenomen ; maar,

voordat hij rrankrijk verliet, gaf de Regering aldaar hem

van hare achting blijk door de ridderorde van de Lelie.

Koning willem I wist dadelijk de groote verdienste

van RIJK te waarderen, en plaatste hem bij het algemeen

beheer van het loodswezen, met lastgeving om de kaart

der zeegaten van Texel te voltooijen en uit te geven. Dit

hield hem tot in den jare 18] 6 bezig. Hij kreeg toen tot

bestemming, om aan boord van het linieschip Willem I

het eskader te vergrooten, dat, in verband met eene En-

gelsche vloot, naar Algiers tot tuchtiging van dit roovers-

nest werd gezonden. Wegons ongesteldheid van den eersten

officier werd rijk met de dienst van dezen belast, en later

als zoodanig aangesteld, niettegenstaande hij jong Luite-

nant der Eerste Klasse was, en derhalve nu eenen rang

kreeg, welken men gewoonlijk sleciits aan een Kapitein-

Luitenant pleegt toe te kennen. Hij en de geheele be-

manning van het linieschip werden echter deerlijk teleur-

gesteld, toen zij, bij hunne aankomst, vernamen, dat het

bombardement reeds sedert eenige dagen door de vereenigde

Engelsohe en Hollandsche vloten geschied was. Hel verblijf

in de Middellaiidsche zee, alwaar het linieschip onder-

scheidene havens aandeed, was intusschen voor rijk alweder

zeer gunstig, daar het zijne kundigheden, vooral zijne taal-

kennis uitbreidde. Tegen het einde van 1820 teruggekeerd

zijnde, werd hij met het opmaken der zeekaarten der overige

havens van het koningrijk belast, en zag hij zijnen dienst-
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ijver beloond door de benoeming tot Kapitein-Luitenant.

Gedurende drie jaren hield hij zich met zijne hydrogra-

phische werkzaamheden bezig, en gaf hij, als blijk van

zijn wetenschappelijken zin, de kaarten uit van de Maas,

van Goede-Reede en van de zeegaten in Zeeland; voorts

een werk over den bouw en de zamenstelling van oorlog-

schepen. Ook leidde hij de OflScieren en Adelborsten, die

onder hem dieuden, tot de hydrographie op.

Maar in weerwil van al het genot, dat dergelijke weten-

schappelijke werkkring hem verschafte, bleef zijne zucht

levendig, om zich weder op het element te bewegen, waarin

de zeeman steeds het best te huis is. In 1825 werd aan

dat verlangen voldaan, door zijne benoeming tot Comman-

dant van de oorlogskorvet de Paüas, waarop tevens ter

hunner instructie vele Officieren en Adelborsten geplaatst

werden. Een verheven gast was aan boord, de Hertog

BERNARD VAN SAKSEN WEIMAR, en ZOO werd den 25^'«° April

van het jaar 1825 eene reis naar Engeland en later naar

de Vereenigde Statei\ van Amerika ondernomen, welke de

aangenaamste herinneringen naliet, en onze vlag weder met

eere in streken deed wapperen, die van den vroegeren roem

en van den koenen ondernemingsgeest der Nederlanders

getuigen. Een geschiedverhaal dezer reis is door den

Hertog wereldkundig gemaakt. Ik kan derhalve volstaan

met daartoe te verwijzen; maar verzwijgen mag ik niet,

dat RUK toen reeds getroffen is geworden door de aan-

vankelijke uitbreiding der stoomvaart en door hare betee-

kenis voor de oorlogsmarine, waarop hij in zijne rapporten

aan de Eegering wees. . Dat voorts een dagelijksch zamen-

zijn van twee mannen, waarin heldenmoed en krijgsmans-

aard zich paarden aan zedelijke beschaving en weten-

schappelijken geest, niet dan de bron van rijk genot voor

beiden konde zijn, laat zich gemakkelijk beseffen. De

verslagen, door RUK ingezonden, en voor een deel bij wijze

VERSLAGEN ES MEDEDEELIKGliK. DEEL II. 20
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van uittreksel bekend geworden, geven blijk van zijnen

juisten practischen blik, en belangrijk vooral is zijne voor-

spelling, omtrent de toekomst der oorlogs-stoomvaart.

Na korten rusttijd en het volvoeren eener particuliere

zending naar Engeland, toen Zijner Majesteits linieschip

Waterloo aldaar masteloos was binnengebragt, werd hem

in Februarij 1828 het bevel opgedragen over de korvet

de Nehalennia, waarmede hij eene reis naar Oost-Indii;

moest ondernemen, vooral met het doel om de zeekaarten

van den Indischen Archipel te verbeteren. Het uitvoerig

verslag daarover, dat men aan hem verschuldigd is, oogstte

allen mogelijken lof in, vooral van eenen beoordeelaar,

zoo bevoegd als de Iloogleeraar scbröder, in wiena han-

den het gesteld werd. Bij al de wetenschappelijke werk-

zaamheden, welke de hydrographie vorderde, nam rijk een

krachtig deel aan den oorlog, die toen in Oost-Indië ge-

voerd werd, stuitte hij met den Heer van son een oproer

der Chinezen op Banka, en was hij eindelijk in het begin

van Junij 1830 gereed om den Generaal de kock, na den

geëindigden strijd met Diro nëgoro, naar Nederland te

begeleiden. Den .3ls'™ October kwam hij te Vlissingen

binnen, en dadelijk was hij bereid om deel te nemen aan

den ongelukkigen en verwarden strijd, die, bij de scheuring

van het Koningrijk der Nederlanden, in België ontstond,

en waarvan het laatste bedrijf zich in den jare 18-32 op-

loste in het bombardement der Citadel van Antwerpen en

in hare overmeestering door een Fransch leger.

In het midden van al de vroegere krijgsberoering had

hij den tijd weten te vinden tot. een uitgebreid verslag,

in de Pransche taal geschreven, over de Marine van ver-

schillende Staten, hetgeen een landgenoot, de Graaf van

HEIJDEN, Admiraal in Russische dienst, hem voor zijnen

doorluchtigeu Meester gevraagd had. Deze beloonde hem

daarvoor met de orde van St. Stanislas.
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In 1S31 Kapitein ter zee gewordeu, kreeg rijk liet

bevel over het linieschip de Zeeuw, waarmede hij de

Boven-Schelde bezet hield, en waarop hij den ongelukkig-

sten tijd zijns levens doorbragt. Hem toch was voorge-

schreven werkeloos voor Bath te blijven liggen, ten einde,

zoo dit beproefd mogt worden, den doortogt aaneeneEn-

gelsche vloot te betwisten ; terwijl het gebulder van het

kanon den strijd verkondigde, waarin zijne landgenooten

op de Citadel van Antwerpen gewikkeld waren.

Na het eindigen van den oorlog werd ham op het-

zelfde schip, en met de brik de Snelheid de eervolle zen-

ding opgedragen, om Prins Hendrik naar St. Petersburg,

Stockholm en Kopenhagen te voeren. De zeereis, waarop

een jeugdig Vorst van het stamhuis, dat Nederland regeert,

met het zeemansleven moest worden bekend gemaakt, was

rijk aan genot en aan feestvieringen, waarbij, vooral te

St. Petersburg, eene pracht werd ten toon gespreid, gren-

zende aan de Arabische uachtvertellingen. Voor RUK was

zij alweder eene gelegenheid om zijne kennis uit te brei-

den, door al datgene wat hem omtrent het leven, de

zeden en het bedrijf der Noordsche volken vroeger on-

bekend was gebleven. Toen de beide schepen voor de tweede

maal te Kopenhagen waren aangekomen, sloeg een Deensch

zeilvaartuig vlak bij de Zeeuw om. Rijk was zoo geluk-

kig om bijna al de schipbreukelingen te doen redden. De

orde van Danebrog was de belooning, welke de Koning

van Denemarken hem daarvoor schonk.

Den 27^'^° September 1834 kwamen de beide schepen

op de reede van Texel terug. Korten tijd daarna werd de

Zeeuw buiten dienst gesteld, en rijk tot Commandant be-

noemd van het Instituut der Koninklijke Marine te Me-

demblik. Ik mag het niet wel tot mijne bevoegdheid

rekenen, hier nader uiteen te zetten, wat rijk deed, om

deze zoo belangrijke instelling beter aan haar doel te doen
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beantwoorden, en hoe hij het onderwijs, liet beheer en de

verpleging der Adelborsten verbeterde. Daartoe zoude

iemand gevorderd worden, meer ervaren, dan ik mij ver-

meet te zijn, in al wat de zeevaartkunde betreft. Verzwij-

gen echter wil noch mag ik, dat het, naar mijn inzien,

een heugelijk verschijnsel is, eencn man, die zonder op-

leiding, als vrijwillig matroos zijne carrière begon, eenen

officier van den ouden stempel, zoo als hij zelf zegt, die

zijne kennis op geen Instituut had opgedaan, maar als

kind aan boord kwam, en wat hij wist, door eigene oefe-

ning had geleerd, aan het hoofd gesteld te zien van eene

wetenschappelijke instelling, voor wier belangen hij met

de meeste zorg èn voorliefde waakte, en tegen wier op-

heffing hij zich met kracht later bleef verzetten. Zeker

was niemand beter in staat, om de voorregten eener goede

wetenschappelijke opleiding te beoordeelen, dan hij, die

haar oorspronkelijk ontbeerde, en haar slechts door boven-

matige inspanning had kunnen meester worden. Maar van

onbekrompen geest getuigt het toch, zoo hij, die zonder

aanvankelijk door wetenschap gevoed te zijn, den rang

van Minister van Marine konde verkrijgen, niet met min-

achting op de wetenschap, als ware zij eene onnoodige

ballast, nederzag, maar veeleer met warmte hare belangen

voorstond. Eene dergelijke liefde is voorwaar de schoonste

zegepraal, welke de wetenschap immer konde behalen, eu

staat glansrijk over tegen al hetgene hare beschimpers

zouden kunnen of willen zeggen. Drie jaren ongeveer

bleef RIJK aan het hoofd der door hem zoo beminde school

en toen werd hij, onder den titel van Schout-bij -Nacht, tot

hoogeren rang geroepen, tot dien van Gouverneur- Generaal

der Nederl. West-Indische bezittingen.

Het was voor de tweede maal dat hij Suriname ging bezoe-

ken. Bij zijnen eersten togt stapte hij als ligtmatroos aan wal.

Bij den tweeden, verbeidden hem op de reede al de eerbewijzen.
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verschuldigd aan den hoogen, door hem bekleedeu rang.

Hij vervulde deze betrekking van den 7"*^° Julij 1839, tot

aan den 5 'ï^" April 1842. Onderzijn beheer werden in deze

zoo verachterde kolonie het krijgswezeu en de middelen

van verdediging verbeterd, het binnenlandsch en geldelijk

bestuur hervormd, koophandel en landbouw verlevendigd,

enz. Hoe hij voorts de liefde zijner geadministreerden

had weten te winnen, bleek, zoowel uit. de neerslagtig-

heid, waarmede zijne terugroeping door de geheele kolonie

werd vernomen, als uit het kostbaar geschenk in zilver,

hem later gezonden, en eindelijk ook nog uit hetgeen

eenige ingezetenen in het Handelsblad schreven, toen zij

de tijding van zijnen dood vernamen. Dat hem de belan-

gen der Kolonie ter harte gingen, is ook ons, M.M. H.H.

gebleken, toen hij ons zijne belangrijke aanteekeningen

zond, welke, met eenige andere, de bouwstoffen werden

van de Verslagen der Eerste Klasse van het voormalig

Instituut, over de Lepra te Suriname. Bij velen uwer is

ongetwijfeld nog de herinnering levendig van den prac-

tischen geest en de heldere inzigten, daarin heerschende.

De Koning had rijk teruggeroepen, om hem het bestier

over de Marine op te dragen, eerst onder den titel van

Directeur-Generaal, en later onder dien van Minister,

waarbij zijn militaire rang tot dien van Vice-Admiraal

verhoogd werd. Later, in 1848, werd hem daarnevens het

Departement van Koloniën vertrouwd, en aldus bleef hij

aan het hoofd van twee Departementen tot aan den Sisten

November 1848, toen hij eervol ontslagen werd als tijde-

lijk Minister van Marine en van Koloniën, en benoemd

werd tot difinitief Minister van Marine, welke betrekking

hij tot in den jare 1849 bleef vervullen.

Allengs ben ik tot het moeijelijkste gedeelte mijner

taak genaderd. Zal ik mij tot beoordeelaar der handelin-

gen van niJK in deze zoo moeijelijke ambtsbetrekkingen
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opweipun i' Zal ik puut voor punt al de twistschriften

van den dag aan kritisch onderzoek onderwerpen, en al

hetgeen partijgeest en gekrenkte eigenliefde, of welligt ook

belangzuclit deed ter neder schrijven, ziften, om daaruit

de waarheid in lielder licht te voorschijn te doen treden ?

Maar, al zag ik ook niet tegen den arbeid op, aan der-

gelijk onderzoek verbonden, dan nog zoude zijne onvrucht-

baarheid mij er van terug houden. Met edele rondborstig-

heid toch heeft rijk zelf het bestuur der Marine in het

tijdvak van 'ó Junij 1843 tot 15 September 1849 toege-

licht. Die naar onpartijdig oordeel verlangt, leze de beide

merkwaardige brochures. Hij zal zich gewis tijd en moeite,

daaraan besteed, niet beklagen. Ik las en herlas ze, ge-

loof niet dat zij ooit weersproken zijn, matig mij ook

geen oordeel aan, maar geef slechts als mijnen indruk

terug, dat men onregtvaardig en ondankbaar was, toen

men voor zooveel zorg en zooveel arbeid beschimping en

verguizing tot loon gaf. Voor den man, wien ik —
waarom dit verzwegen — mijne sympathie schenk, be-

treur ik, dat hij niet als Minister aftrad, toen den 3<1«°

October 1843 de begrooting van Marine, na eene woord-

voering van nog geen halfuur, met eene overgroote meer-

derheid werd afgestemd. Eijk heeft dit zelf en bij herha-

ling betreurd. Leest men de uiteenzetting van al de

redenen, welke hem drongen aan den wensch des Konings,

tegen eigen overtuiging aan, gehoor te geven, dan voor-

zeker wordt men in de overtuiging bevestigd, dat de

moed en het beleid van den krijgsman op een ander veld

zich ontwikkelen, dan de vastheid van wil en de taktiek

van den staatsman. Zeldzaam zijn zij, die in deze beide

werkkringen evenzeer schitteren, en ligt wordt de roem

eens krijgsoversten verduisterd op het fluweel van den

ministeriëlen zetel. Gelukkig echter hij, die met het ver-

haal zijner daden in de hand oprijst, en terwijl hij plaats
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voor eeu atider maakt, onbeschroomd elk iu de oogen

mag blijven zien. Dat dit het geval met buk was, zullen

zelfs zij niet ontkennen, die tot zijue tegenstanders be-

hooren *).

Na zijn aftreden als Minister bleef rijk gedurende

korten tijd ambteloos burger. In 1853 werd hij door de

Kiesgeregtigden te 's Gravenhage tot Volksvertegenwoor-

diger benoemd. Zeer kort was slechts zijn werkkring in

de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Op den Z^^^ Mei

1854, weinige dagen nadat wij hem met zijne gewone

levendigheid in onze vergadering ontmoet hadden, maakte

eene beroerte, die hem eensklaps overviel en slechts een

bewustzijn van weinige minuten overliet, een einde aan

een leven, waarvan hij meer dan een halve eeuw aan de

dienst van het land heeft gewijd.

Sedert 11 October 1827 was hij Correspondent, later

(23 October 1838) Lid, en vervolgens (24 December 1846)

Rustend Lid der Eerste Klasse van het voormalig Insti-

tuut en ging hij vandaar in onze Akademie over. Van

zijne belangstelling gaf hij vooral in de jongste jaren, toen

zijne bezigheden hem zulks beter vergunden, menigvuldige

blijken, zoowel door het getrouw bijwonen der vergade-

ringen, als door het deelnemen aan de beraadslagingen en

het werkzaam aandeel aan vele commissorialen. Met wee-

moed rusten onze blikken op de plaats, door zijnen dood

in onze rij ledig geworden.

Hoe gaarne toch zagen wij daar den wakkeren man

*) Aangenaam was het mij, in een zeer wel geschreven artikel, de

Zeemagt (geplaatst in het Tijdschrift de. Gids. Jaarg. 1854, Nieuwe

Serie, Jaarg. 7 Juljj 1854, bl. 51), waarin zich veel zaakkennis paart

aan heldere opvatting en uiteenzetting, denkbeelden te vinden, die

met hetgeen ik hierboven omtrent onbillijke bcoordeeling voordroeg,

"eheel overeenstemmen.
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met zijn levendig oog, zijne heldere opvatting en duide-

lijke rondborstige taal.

Door den rang, welken hij bekleedde, steeds in aanra-

king met de hoogere standen der maatschappij, had hij

er slechts datgene van overgenomen, wat den fatsoenlijken

man kenschetst en aan dezen den toegang verleent tot

elk verlicht en beschaafd gezelschap, zonder er, gelijk zoo

ligt geschiedt, zijne onafhankelijkheid en zelfstandigheid

aan prijs te geven. Na tot den hoogsten rang opgeklom-

men te zijn, na aanraking schier met al de Vorsten van

Europa, na het ontvangen van al die ridderorden, welke

aan zijne borst een sieraad gaven, waaraan hij niet zoo

ongevoelig was, als men uit zijne spotternij omtrent zijn

firmament zoude opmaken, had buk in den jare 1853

het volle regt mij (den 28''^° Februarij) te schrijven,

dat hij nooit een groot hoveling geweest was en dit ook

op zijn ouden dag niet zoude worden. In het midden van

het eerbetoon, waarmede men hem overstelpte, bleef hij

eene vrijmoedigheid, eene losse bevalligheid van spreek-

wijze behouden, welke een zijner sieraden uitmaakten

;

vooral als hij zijn gesprek zoutte met geestige verhalen

waarin hij werkelijk een meester mogt heeten, en dat niet

het minst, waar zij met eigen termen en gebaren aan den

zeemansstand werden ontleend. Welligt zoude men kunnen

zeggen, dat hij daarin meer aan zijn vrij moedigen lust

toegaf, dan pas gaf bij den hoogen rang door hem bekleed.

Maar zoo het een verwijt mag heeten, dat hij daarin meer

zijnen vroegeren Chef de winter, dan zijnen lateren leer-

meester en bevelhebber ver huell volgde, dan toch mag

men nooit uit het oog verliezen, dat het niet altijd in

acht nemen van eenen afgemeten, deftigen toon, den vro-

lijken, geestvollen en goedhartigen man niet wel als fout

kan toegerekend worden, als zijnde in overeenstemming

met zijne geheele gemoedsgesteldheid. Hoewel Minister,
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bleef RIJK de vrolijke en de onbezorgde luim van den

matroos behouden. Is dit een gebrek iu den Vlagofficier

eu iu den lioogsten Staatsbeambte, men breke daarom

den staf niet over hem. Slechts aan weinigen toch valt

het te beurt, bevallige losheid te paren aan het houden

van den afstand, in de hiërarchie vooral van het militaire

wezen gevorderd. Die daarbij het eene uiterste wil ver-

mijden, valt zoo ligt in het andere. Was zulks het geval

bij RIJK, wie zal daaraan niet gaarne de voorkeur gevea

boven hooghartige stroefheid ? ^
Menigvuldig waren de gunstbewijzen, door meer dan eenen

Vorst hem geschonken. Hetgeen het overzigt er van be-

langrijk maakt, is de zeer onderscheiden grondslag, waarop

zij verleend werden. De eerste belooning, welke hem te

beurt viel, was het ridderkruis van het Legioen van Eer

voor eene daad, welke de stoutmoedigheid en trouw der

oude Ridders in het geheugen terugroe^jt. Koning louis

pniLipPE deed het vervangen door het Commandeurskruis

derzelfde orde, omdat hij als Gouverneur-Generaal der

West-Indiën, met. zijne gewone dienstvaardigheid in de

voedingsbehoeften van Fransch Guyana voorzien had. —
Bedding van schipbreukelingen zien wij later door den

Koning van Denemarken beloond geworden. Hetgeen hij

voor de Marine in Nederland deed, vond opvolgend in

het ridderkruis van den Nederlandschen Leeuw, in het

Commandeurs- en in het Grootkruis dier Orde zijne regt-

matige waardering. De Keizer van Eusland betoonde zijne

tevredenheid over den doortogt naar Engeland, in 1844 op

's Rijks oorlogsstoombooten, door het grootkruis met de

ster der St. Anna-orde in brillanten, waarvan hem de

ridderorde der Tweede Klasse in brillanten reeds bij zijn

bezoek te St. Petersburg met de Zeeuw was geschonken,

en toen in 1845 de Aartshertog frederik van Oostenrijk,

onder geleide van ruk, onze maritime instellingen bezocht,
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was van zijne tevredenheid daarover het gevolg, dat de

Keizer van Oostenrijk aan rijk de versierselen zond van het

grootkruis der orde van de IJzeren Kroon *). Na de reis

met den Groothertog van Saxen-Weimar naar Noord •

Amerika, werd hij in 1827 door de Regering van Saxen-

Weimar benoemd tot ridder der orde van den Witten

Valk. De gunst van willem II schonk hem het Comman-

deurskruis der Militaire Willemsorde.

Opmerkelijk is het, dat ruk in het geschrift, dat van

hem uitging, alleen die gunstbewijzen vermeldt, welke hij

aan het bestuur der Marine te danken heeft, en diegenen

verzwijgt, welke zich meer aan zijne persoonlijkheid hech-

ten. Het is derhalve niet zijn persoon, welken hij op den

voorgrond plaatst, maar de Marine en het tijdelijk bestuur

daarvan. Ten onregte spot hij dan ook aldaar met zich

zelven, en vergelijkt hij zich met den Koekoek der fabel

van GELLERT. Ik stel daarvoor in de plaats de vergelijking

met den trouwen Wachter, die niet duldt dat men aan-

valle datgene, waarvoor hij zijn geheele leven door waakte,

en den post, waarop men hem stelde, tot op het uiterste

verdedigt.

Zijn niet te verzadigen leeslust heeft aan buk, vooral

ook door zijne snelle ontvankelijkheid, eene groote mate

van veelzijdige kennis geschonken, welke hij op gemak-

kelijke en dikwerf welsprekende wijze wist voor te dragen.

Bij dit alles voegde hij eene onbaatzuchtigheid, eene

ongehechtheid aan aardsche schatten, en eene onderwerping

aan Gods wil, welke hem zonder morren en klachten het

verlies deed verduren van al wat hij bezat, toen eene felle

brand voor eenige jaren het Ministerie van Marine ver-

*) Bij het afscheid nemen zeide de Aartshertog aan rijk : » Je

xfcrai mon rapport k S, M. 1'Einpereur de tout cc que j'ai vu cl

nappris chcz vous."
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nielde. Gehecht aan de eer en aan de verpligtingen, welke

zijn rang in de maatschappij hem oplegde, rigtte hij

daarnaar zijne levenswijze iu, en was hij, naar zeemans-

trant, onbezorgd in al wat geldelijk beheer betreft. Hij

laat dan ook aan zijne weduwe en aan zijne kinderen wel

eenen naam na, waarop zij te regt trotsch zijn, maar geene

gaven der fortuin.

Op zijn beeld zal men steeds als op een treffend ver-

schijnsel blijven staren. Het versiert de Geschiedenis des

Vaderlands. Moge het allen ten voorbeeld strekken, en

zij het ons en onzen kinderen gegeven, nog vele dergelijke

mannen te ontmoeten in een beroep, waarvoor, bij een

handeldrijvend en zeevarend volk, aller hart open behoort

te zijn, opdat de roem van het voorgeslacht steeds ge-

handhaafd blijve.



GEWONE VERGADERING, GEHOUDEN DEN 30*» SEPTEMBER 185;.

Tegenwoordig, de Heeren: j.vangeuns, j.l.c.scbroedeb

VAN DER KOLK, CL. MULDER, F. J. STAMKART, V. UARTING,

n. VAN REES, H. J. UALBERTSMA, J. VAN DER HOEVEN, G. E. VOOR-

HELJI SCIINEEVOOGT, A. A. SEBASTIAN, J. P. DELPRAT, A. n. VAN

DER BOON MESCU, D. J. STORM BUYSING, C. J. JIATTHES, W.VROLIK,

J. W. EBMERINS, R. LODATTO, F. A. W. MIQUEL, G. SIMONS,

C. J. GLAVIMANS, J, G. S. VAN URCDA.

De Voorzitter berigt, dat het proces-verbaal der Gewone

vergadering van den 27^'^° Mei jl. vastgesteld is in de

Buitengewone vergadering van den 34^'™ Junij jl., en

reeds openlijk werd uitgegeven in liet Tweede Stuk van

Deel II der Verslagen en Mededeelingen, weshalve de voor-

lezing daarvan in deze vergadering achterwege kan blijven-

Worden gelezen brieven, waarmede de H.H. w. n. rosé

(Eotterdam, 5 September j.1.) en f. w. donders zich ver-

ontschuldigen over het niet bijwonen dezer vergadering

en over het niet vervullen hunner spreekbeurten; als ook

van de H.H. g. j. mulder, p. dozy (Leiden, 29 Sept. j.l.\

A. BRANTS (Joppe, 28 September 1854) p. j. j. de fremery

(Utrecht, 29 September j.1.), strekkende ter verontschul-

diging over het niet bijwonen dezer Vergadering. Aange-

nomen voor berifft.

De Secretaris legt over :
1'. eenen brief van den Minister

van Binncnlandsche Zaken, gedagteekend 's Gravenhage,
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27 Junij 1854, N\ 124; 2°. eeneii brief van deu Heer

STAMKART, gedagteekend Amsterdam, 4 Aug. j.1. ; 3'. eenen

brief van den Minister van Binnenlandsche Zaken, 's Gra-

venhage, 11 Augustus j.1., met daarbij gevoegd afschrift

van eenen brief des Ministers aan de Hoofd-Ingenieurs in

Zuid-Holland, Noord-Holland en Zeeland; 4^. eenen brief

van den Kaad van Bestuur van het Koninklijk Instituut

van Ingenieurs, 's Gravenhage, 17 Julij 1854; 5'. eenen

brief van den Heer stamkart, Amsterdam, 29 Augustus j.1.

Het onderwerp dezer briefwisseling is het onderzoek

naar de daling van den bodem en naar de watergetijden.

De Secretaris zegt, dat al de daartoe betrekking hebbende

voorbereidende werkzaamheden in vollen gang zijn, en dat

in de volvoering daarvan groote welwillendheid van de

zijde der Regering en van hare beambten ondervonden

wordt. Dit berigt wordt met belangstelling vernomen.

Wordt gelezen een brief van Burgemeester en Wethon-

deren der stad Amsterdam (Amsterdam, 7 Julij 1854) in

antwoord op den brief der Akademie van den 14'i^" Junij j.1.,

waarin de aanstelling van twee rekenaars ten koste der

stad, tot berekening der gemiddelde waterhoogte en der

watergetijden in het IJ was gevraagd. Burgemeester en

Wethouderen noemden zich bereid om der Akademie tot

gezegd doel alle inlichtingen te geven, maar zij gevoelen

zich bezwaard om aan den Raad dezer stad eene voordragt

te doen tot benoeming en bezoldiging der beide voorge-

stelde rekenaars.

Wordt na gehouden beraadslaging en op voorstel der

Commissie, bij monde van den Heer stamkart, beslo-

ten : 1^. dat de Akademie, onder dankbetuiging voor

de toegezegde bereidwilligheid tot het verleenen van in-

lichtingen, eenigzins meer in bijzonderheden op de zaak
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zal terugkomen, en op nieuw aan II. H. Burgemeester en

Wethouderen zal voorstellen, dat alhier een zelf registre-

rende toestel worde ingerigt, naar het plan, dat aan de

H.H. Hoofd-Ingenieurs werd gezonden, en in de uitvoering

slechts weinig kosten na zich sleept; 2'. dat verzocht zal

worden, dat van de waarnemingen, gelijk zij nu gedaan

werden en eventueel door den genoemden toestel geleverd

znllen worden, maandelijks twee tabellen der Akademie

worden verleend, de eene volgens de uren van den dag,

de andere volgens de uurhoeken der maan gerangschikt;

3". dat dergelijke tabellen insgelijks znllen verlangd worden

omtrent de vroegere waarnemingen, uitgetrokken uit de

bestaande registers ;
4°. dat aan HEd. Achtbaren in over-

weging zal worden gegeven, om, zoo deze verzoeken, waar-

aan wel geen twijfel kan zijn, toegestaan worden, het voor

de Commissie van veel belang zoude wezen, zoo uitdeko-

lommen der genoemde tabellen, naauwkeurig opgeteld, de

gemiddelden genomen, en de verdere middengetallen er uit

afgeleid wierden. Mogt het Bestuur der Stad Arasterdam

er niet toe kunnen overgaan, om ook deze laatste afleiding

te doen verrigten, welke de eerste stap op den weg der

berekening is, dan zoude de Akademie later in overweging

dienen te nemen, om deze bewerking door deze of gene

te doen bewerkstelligen.

Wordt gelezen een brief van den lieer e. de krdyfp,

Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat in het 9^^ district,

gedagteekend Haarlem, 4 Augustus j.1., waarin ter beant-

woording van den brief van den Secretaris der Akademie,

gedagteekend Amsterdam, 10 Jnlij j.1. N". 83, wordt ge-

meld, dat de Heer c. van der ster aan den Helder ver-

zocht is geworden, en bereid werd gevonden om in den

verlangden geest tot het doen der getijde-waarnemingen
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mede te werkeu ; maar dat zijne bezigheden hem beletten,

om zelf de getallen uit te trekken en de berekeningen te

doen, weshalve door den Heer Hoofd-Ingenieur naar twee,

in zijnen brief genoemde, personen werd omgezien, die tegen

eene billijke belooning bereid zouden zijn, om de tabellen

der waterhoogten te berekenen.

Wordt besloten dit voorstel aan te nemen, en het ten

uitvoer brengen daarvan met de bepaling van het daarvoor

te verleenen honorarium over te laten aan de Commissie,

die daarover met den Secretaris in overleg zal treden, ^pdat

het bedrag der som op de begrooting van het volgende

jaar kome.

Wordt ingebragt en gelezen eene onder dagteekeuing

van den 26^'^° September bij den Secretaris der Akademie

ontvangen aanteekening van den Heer A. van beek, gevoegd

bij een stuk dennehout, afgezaagd van den kop van een

der palen van het roosterwerk, waarop oudtijds het kasteel

Loevestein werd gefundeerd, en in den jare ISiS door

den Kapitein-Ingenieur J. muschart ter diepte van 1.34 EI

beneden A.P. gevonden. De vergelijking van den afstand

der koppen dezer palen, 1,34 El heneden A. P., met den

tegenwoordigen middelbaren zomer-waterstand in de rivier

de Waal bij Loevestein, zijnde 1,40 El boven A.P., schijnt,

volgens den Heer van beek, eene aanmerkelijke verlaging

van den bodem, in dit gedeelte van ons Vaderland, aan

te duiden, die trapsgewijze, in den loop der eeuwen, sinds

de stichting van het genoemd kasteel geschied is. Na
beraadslaging, waaraan de H.H. vas beeda, storm butsing,

DELPRAT deel nemen, en waarin de waarde van dergelijken

bewijsgrond nader ter toetse wordt gebragt, besluit de

Vergadering den Heer van beek voor zijne mededeeling

dank te zeggen, en haar aan de Commissie over de da-
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ling van den bodem en over de berekening der water-

getijden ter hand te stellen.

Wordt gelezen een brief van den Minister van Binnen-

laudsche Zaken ('s Gravenliage, 1 September 1854), kennis

gevende, dat volgens Besluit Zijner Majesteit (26 Augustus

N". 72) eene som van honderd gulden beschikbaar is ge-

steld tot voldoening der kosten voor het vervaardigen van

luchtdigt sluitende koperen doozen ter bewaring der bij

de Akademie berustende prototypen van den meter en van

het kilogramme. — De Secretaris berigt dat de Commissie

leeds meer dan eene zitting hield, dat door openlijke aan-

kondiging de gelegenheid tot verkrijgen der kopijen van

de prototypen is opengesteld, en dat men zich met de ver-

vaardiging van de genoemde koperen dozen bezighoudt.

—

Een en ander wordt met belangstelling vernomen.

Worden gelezen brieven van den Minister van Binnen-

landsche Zaken ('s Gravenhage, 8, 9, 15, 21 Augustus,

26 September j.l.]; van de Heeren a. w. dumont (Luik,

3 Augustus j.l.) , G. FORSKHAMMER, Secretaris van det Kon,'

gelige Danshe Videnskabernes Selskab (Kjobenhavn, 21 De-

cember 1853, 27 Maart 1854) ; TH. lacordaire, .S«cre(aïVe
,

de la Socii'té Royale des Scie7ices de Liège (Liège, 8 Jnillet

1854) ; QUETELET, Président de la Commission Centrale de

Statistique (Bruxelles, 30 Juin 1854) ; a. lereboüllet

Secrétaire de la Sociétc' du AJusihim d^Histoire Naturelle

de Strashourg (Strasbourg, 18 Mai 1854) ; e. mi'lsant.

Secrétaire archiviste de la Société Impériale d''Agriculture

etc. de Lyon en van de Academie Im.pc'riale de Lyon (Lyou,-

21 Julij 1854); J. UE neufville en a. fock, Directeuren

van de Maatschappij tot redding der Drenkelingen (Am-
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sterdam, 3 Julij 1851) ; j. a. iierklots, Secretaris der

Entomologische Vereeniging (Leiden, 12 Julij 1854), alle

strekkende ten geleide van boekgeschenken. Wordt tot

plaatsing in de bibliotheek en tot schriftelijke dankzegging

besloten.

Gelezen brieven van dankzegging voor ontvangen Ver-

handelingen der Akadeinie Deel I en Verslagen en Mededee-

lingen Deel I. II: van Zijne Majesteit den Koning; van de

Ministers van Buitenlandsche en Binnenlandsche Zaken,

Roorasch-Katholijke Eeredienst, Hervormde Eeredienst,

Justitie, Marine, Finantiën, Oorlog en Koloniën ; van den

Staatsraad Commissaris des Konings in de provincie Noord-

Holland ; van Burgemeester en AVethouders der stad Am-
sterdam ; van de Curatoren van het Athenaeum Illustre te

Amsterdam ; van de Curatoren der Hoogeschool te Utrecht

;

van den Secretaris der Hollandsche Maatschappij van We-
tenschappen te Haarlem ; van den Raad van Bestuur vaa

het Koninklijk Instituut van Ingenieurs ; van den Biblio-

thecaris van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en

Wetenschappen in Noord-Brabant ; van den Treasurer van

Guv's Hospital. Aangenomen voor berigt.

Gelezen brieven vau dankzegging voor ontvangen Ver-

handelingen der Eerste Klasse van het Koninklijk Neder-

landsch Instituut, 3° Reeks, D. I—V, Tijdschrift der Eerste

Klasse, D. IV en V, Jaarboek 1849—1851, van de H.H.

A. LEitEBOüLLET (Strasbourg, 18 Mei 1854) en forcu-

iiAMMER (Kopenhagen, 7 Julij 1853). Aangenomen voor

berigt.

Gelezen brief van de Gedeputeerde Staten van Friesland

(Leeuwarden, 15 Augustus 1854, N°. 15), waarmede ten

VERSLAOP.N EN MEDEDEELINGEN. DEEL II. 21
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geschenke en in ruil voor de verlangde werken der Aka-

demie worden aangeboden de werken van het Friesch Ge-

nootschap voor Geschied-, Oudheid- en Taalkunde. Wordt

besloten voor dit geschenk dank te zeggen, en het voorstel

tot ruil aan te nemen.

Gelijk besluit valt op de schriftelijke aanvragen van

die fVetlerauische Gesellschaft te Hanan (15 Julij 1854)

en van die Naturforsehende Gesellschaft in Bamberg ( 1

7

Julij 1854). De toegezonden boekgeschenken worden in

dank aangenomen, en de Secretaris wordt gemagtigd daar-

voor in ruil te zenden de werken door de Akademie uit-

G«lezen een brief van den Minister van Buitenlandsche

Zaken, ('sGravenhage den September 1854) met

daarbij behoorend afschrift van den brief van Zijner Ma-

jesteits Gezant in Berlijn (16 September 1854), waarin

ter beantwoording van den brief van den Secretaris der

Akademie van den 30s'«" Januarij j.1. berigt wordt, dat

der Akademie spoedig geworden zal het prachtwerk van

c. n. LEPSius over Egypte en Nubië. De Minister verlangt

de meening der Akademie te kennen omtrent de Neder-

landsche werken, welke als tegengeschenk aan het Konink-

lijk Ethnograpliisch Museum te Berlijn zouden kunnen

worden aangeboden. — Wordt na beraadslaging besloten den

Minister dank te zeggen voor de welwillende bemoeijingen,

waarmede het Zijner E-ücellentie en Zijner Majesteits Ge-

zant behaagde, de Akademie in het bezit te doen stellen

van een prachtwerk, waarvan zij de toezending met be-

langstelling te gemoet ziet; als ook te berigteu, dat als

tegengeschenken, der Akademie het meest wenschelijk

voorkomen: 1" .Egyptische Monumenten van het Neder-

landsch Museum van Oudheden te Leiden, uitgeseven

I
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op last der Hooge Regering door Dr. c. leemAaNS, Di-

recteur van het Museum, beneveus de overige door het

Museum van Oudheden te Leiden uitgegeven archeologische

en overal hoog gewaardeerde werken ;
2° de Verhandelin-

gen over de Natuurlijke Geschiedenis der Nederlandsche

Overzeesche Bezittingen, op last des Koiiings uitgegeven

door c. J. TEMMINCK, hetzij alle te zamen, hetzij alleen

de Land- en Volkenkunde, welk werk, naar aller schatting,

Nederland in den jongsten tijd groote eer aandoet, en

.'i^ Coup doeil sur les possessions Neerlandaises dans

rinde van c. J. temminck.

De Secretaris brengt ter tafel de briefwisseling, gevoerd

met den Minister van Binnenlandsche Zaken ('sGravenhage

30 Junij 1854), met den Heer dUiMortier (Utrecht 26

Julij, 11 Augustus, 7 September j.1.) en met den Hoofd-

Directeur van het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch

Instituut (Utrecht 20 September 1854). Een en ander

wordt aangenomen voor berigt, en de Secretaris gemagtigd,

om gevolg te geven aan het verlangen van den Heer

Hoofd-Directeur voornoemd, tot het ontvangen van de nog

ongedrukte handschriften der weerkundige waarnemingen,

bij de Akademie voorhanden, met al de daarbij behoorende

bescheiden.

Gelezen brieven van den Heer P. J. hollman (Edam 27

Junij en 30 Junij 1854), ten geleide van de Besclirijmng

van eenen nieuwen Colori- en Photometer aan de Akademie

ter beoordeeling gezonden, met berigt tevens, dat het bij

de Akademie in bewaring genomen verzegeld paket den

29s!en Junij j.1. door den Heer uollmax terug genomen en

behoorlijk bij hem ontvangen is. — Genoemde beschrij-
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ving wordt in handen gesteld vnn de II. H. kaiseb en

VAN HEES, met beleefd verzoek om daarop, zoo mogelijk in

de volgende vergadering, de Akademie te dienen van be-

rigt, voorlichting en raad.

De Heer w. vrolik draagt in eigen naam en in dien

van den Heer v.\N geuns een ontwerp-antwoord voor aan

den Minister van Binnenlandsche Zaken, op het door

Zijne Excellentie den 20s'on Junij j.1. toegezonden boek-

werk van Dr. savoyen, waaromtrent de schrijver het ge-

voelen der Akademie verlangt te vernemen. In dit ontwerp

worden de inhoud en de strekking van het ingezonden

boek,' den titel voerende van Nouucllcs études philosnpM-

ques sur la dcgéncration p/fysff^ïJê et morale de l'homme.

Paris 1854, kortelijk uiteengezet, en daaruit de opper-

vlakkigheid der behandeling en de ongerijmdheid der

daarin voorgedragen stellinMn afgeleid, wier hoofflrigting

is het aannemen van een oorzakelijk verband tnsschen

kropgezwel en cretinisme. Vooral meenen de ontwerpers

van het antwoord zich te moeten verzetten tegen de eind-

stelling van den schrijver : " dont, c'est Ie goitre qui pro-

V diuit Ie crétinisme par la voie de la ijmération." Zij

komt hnn te meer verwerpelijk voor, omdat zij de gron-

den legt tot een onzinnig geneziugsplan, waartoe hier

en daar pogingen worden aangewend, namelijk om door

vermeerdering van het jodiumgehalte in het drinkwater,

het endemisch kropgezwel en hierdoor ook het cretinisrae

te genezen. Mogten de Regeringen der landen, waarin

kropgezwel en cretinisme heerschen, daarin heil zoeken,

dan voorzeker zouden de gronden worden gelegd tot het

voortdureTid verzuim van al de regelen der gezondheids-

leer, waaraan eene zwakke, ongezonde, stompzinnige, door

kropgezwel en cretinisme misvormde bevolking haar ont-
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staan en het voortslepen van een rampzalig leven verschul-

digd is. Op deze en andere gronden, behoorlijk in het

ontwerp toegelicht, wordt een ongunstig oordeel over het

ingezonden boekwerk gevestigd.

Met algemeene stemmen wordt het ontwerp door de

Akademie goedgekeurd, en tot de verzending aan den
Minister besloten.

De Heer voorhelm schneevoogt draagt een verslag voor

op den brief van den Minister van Koloniën, gedagtee-

kend den 22"^° Mei 1854, welke met het daarbij behoo-

rende rapport van den Heer ooijkaas, omtrent het Lepreuzen-

etablissement Batavia, in de kolonie Suriname, volgens

besluit der gewone vergadering van den 27^'^" Mei j.1.

in zijne handen gesteld is, als ook in die van de H.H.

G. VROLiK en PRuys va!v der noEVEiv. Hij herinnert dat,

blijkens het verhandelde in de buitengewone vergaderingen

van den 24s'«'' Junij en vau heden, de Heer g. vrolik

zich van het volbrengen dezer lastgeving heeft veront-

schuldigd, en stelt, na eene beknopte uiteenzetting van

den inhoud en van de strekking van het verslag van den

Heer ooijkaas, in overeenstemming met het advies van

zijnen medegecommitteerde, voor

:

1" dat deu Minister van Koloniën dank worde gezegd

voor de toezending van het verslag aan de Akademie;

2' dat den Minister loffelijke melding geschiede, van

den wetenschappelijken ijver en de zelfverloochenen de

mensohenliefde, waarmede de Heer ooijkaas zijne moeije-

lijke betrekking toont te vervullen;

3^ dat Zijne Excellentie dringend uitgenoodigd worde,

om een nader onderzoek naar den staat van zaken in het

werk te doen stellen, en, des gevorderd, krachtige maat-

regelen te laten beramen, opdat het etablissement voor de
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Lepreuzeu zoo mogelijk luiar eene gezonder phiats over-

gebragt worde, terwijl inmiddels de noodzakelijkste ver-

beteringen daarin worden aangebragt ; niet alleen die, welke

eene doelmatige verpleging en eene geneeskundige behande-

ling van de besöiettelingen mogelijk maken, maar ook die,

welke gevorderd worden, om den Heer ooijkaas in staat te

stellen zijne wetenschappelijke nasporingen behoorlijk te

doen, zijne klinische waarnemingen voort te zetten, als

ook om, hoe eer hoe liever, onverholen en algeheel zijne

gedachten kenbaar te maken omtrent maatregelen, waarop

hij in zijn verslag zinspeelt, en die er toe zouden kun-

nen leiden om, volgens zijne uitspraak, de ziekte in de

Kolonie geheel uit te roeijen, waartoe hij in het belang

der menschheid en der wetenschap ernstig uitgenoo-

digd, krachtig aangemoedigd en^ ondersteund behoort te

worden.

De Vergadering vereenigt zich eenstemmig met deze

drie voorstellen, en besluit dien overeenkomstig, dat het

voorgelezen verslag als ook het evenzeer voorgelezen advies

van den Heer pruys va>' deb hoeveji in afschrift den Mi-

nister van Koloniën zullen worden gezonden, met een begelei-

denden brief, waarin aan het drieledig besluit der Akademie

gevolg zal worden gegeven, met de vraag of er eenige be-

denking bestaat bij Zijne Excellentie tegen het opentlijk in

druk uitgeven van het verslag van den Heer schweevoogt.

De Heer storm buysing draagt in eigen naam en in

dien van den Heer lobatto een verslag voor, op de door

den Heer delprat aangeboden Verhandeling Over de be-

trekking tusschen de gemiddelde snelheid van het water in

rivieren en de werkelijke snelheid. De Vergadering, zich

met de conclusie van het verslag vereenigen de, besluit tot

het opnemen dezer Verhandeling in de werken der Aka-

demie, alwaar zij, naar nicrning der rapporteurs, even al?
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de vroegere van den schrijver over onderwerpen tot de

hydrodynamica betrekkelijk, eene waardige plaats zal in-

nemen.

De Heer lobatto leest in eigen naam en in dien van

den Heer matthes een verslag over de uitgave der ver-

zameling van Tafels van bepaalde integralen, aangeboden

door Dr. bieress de haan. De verslaggevers achten zich

in de eerste plaats verpligt alle hulde te brengen aan de

moeite en zorg, door den schrijver besteed om eene com-

pilatie van zulk een omvang tot een goed einde te bren-

gen, waartoe niet alleen de voornaamste leerboeken van

integraal-rekening, maar tevens de bestaande wiskundige

tijdschriften, zoo mede de werken der buitenlandsche

Akademiën met zorgvuldigheid zijn geraadpleegd. Zijne

verzameling is in drie hoofdafdeelingen geputst, welke

voorafgegaan worden: 1" door eene opgave der verkortin-

gen, waarvan hij zich bij de aanhaling der bronnen, die

hem ten dienste stonden, bediend heeft, en de notatiën

ter aanduiding der onderscheiden soorten van functiën,

welke onder het iutegraalteeken kunnen voorkomen; 2°

door een volledig summarium, bevattende de rangschikking,

welke hij vermeend heeft in de opvolging der tafels te

moeten in acht nemen, en waardoor het opzoeken der

formules ongetwijfeld gemakkelijk gemaakt wordt. De ge-

volgde rangschikking of classificatie, waaromtrent in

geene bijzonderheden kan getreden worden, is hoofdzake-

lijk gegrond op den aard der verschillende soorten van

functiën, welke zich onder het iutegraalteeken kunnen

bevinden, en op hare onderlinge verbinding. Zij zal, vol-

gens de meening der verslaggevers, bijval ontmoeten bij

de wiskundigen, vooral, wanneer men in aanmerking neemt

de bezwaren, op eigenaardige wijze aan het ontwerpen van

dergelijke classificatie verbonden. De schrijver heeft zich
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daareuboveu de moeite gegeven, bij verre bet grootste

gedeelte der formulen, de geschriften aan te halen, waarin

zij voorkomen, waardoor men alzoo in staat gesteld wordt,

de methoden, volgens welke zij gevonden zijn, des ver-

langende nader te leeren kennen. Bij vele anderen zijn

de tafels en nummers der formulen aangehaald, waaruit

zij door den schrijver zijn afgeleid. Voorzeker kan, vol-

gens de verslaggevers, aan den arbeid des schrijvers de

verdienste van volledigheid niet ontzegd worden, en valt

het niet te betwijfelen, of hij zal door de beoefenaars der

wiskunde met hooge belangstelling worden ontvangen.

Wat echter de uitgave daarvan door de Akademie aan-

gaat, achten de verslaggevers zich verpligt de opmerking

te laten voorafgaan, dat de onkosten, verbonden aan den

druk van zulk eene verzameling van formules, slechts

schijnbaar van geen grooten omvang, vermits zij met een

kleinen letter en zeer ineengedrongen geschreven zijn,

welligt de niet zeer ruime geldelijke hulpmiddelen, waar-

over de Akademie te beschikken heeft, zoude overschrijden,

in dien zin, dat hierdoor de uitgave van anderen arbeid

zoude worden belet of vertraagd. Tot voorkoming van

dit bezwaar, achten de verslaggevers het wenschelijk, dat

daaromtrent nog niets worde beslist, maar eene begrooting

van kosten door den Secretaris worde ingeleverd, waar-

door men in eene volgende vergadering in staat zij beter

over dit Ënantiëel bezwaar te oordeelen. De Vergadering

vereenigt zich met dit voorstel, en de Secretaris neemt

op zich, om haar later de verlangde voorlichting te geven.

Op voorstel van den Voorzitter geschiedt aanteekening

in het proces-verbaal dezer zitting, dat het verslag van

de H.H. KAïSER en stamkart over het aangeboden mundo-

motoriimi, volgens het zoo even genomen besluit der bui-
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tengewone vergadering, in verband met § 5 van het

Reglement van Orde, zal worden behandeld in de op leces

gescheiden buitengewone vergadering.

De Heer stamkart stelt voor, dat wel de beraadslaging

geschiede met gesloten deuren, maar dat de verslagen

voorgelezen worden in de openbare vergadering. — ^Yordt

met 14 tegen 7 stemmen besloten ook de verslagen in

de buitenarewone veri^adering voor te lezen.

De Heer erjieiiins leest, ter vervulling zijner spreek-

beurt, over het beginsel der Zelfaanteehening, Zelfregislre-

ring of Autographie bij weerkundige waarnemingen, over

de daartoe dienstige toestellen, over de gronden waarop

deze berusten en over de toepassing daarvan, welke voor-

dragt hij met afbeeldingen, vooral van de in Groningen

gebruikte werktuigen toelicht. Hij zegt de bewerking

voor te bereiden eener meer uitvoerige Verhandeling over

het onderwerp, welke hij met de daarbij behoorende af-

beeldingen later aan de Akademie hoopt aan te bieden,

waartoe de Voorzitter zich in haren naam aanbevolen

houdt.

De Secretaris draagt het door hem gestelde Levensherigl

voor van wijlen J. c. buk, rustend lid der Akademie.

Wordt besloten het in de Verslagen en Mededeelingen

op te nemen.

Niemand heeft iets verder voor te stellen en de ver-

gadering wordt gesloten.
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OVERZIGT
DER IN DE MAANDEN JÜNIJ, JULIJ, AUGUSTUS EN SEP-

TEMBER 1S54 DOOR DE KONINKLIJKE AKADEMIE VAN VVETEK-

SCIIAPPEN ONTVANGEN BOEKGESCIIENKEN.

NEDERLAND.

Verhandelingen van het Koninklijk Instituut van In-

genieurs. 1853—1854. 2« Aflevering. 'sGravenhage

185-1. 4°.

Inhoud

:

j. OETT VAN SOHONAÜWEN. Dubbele ophaalbrug over de koopvaarders-

binnenhaven te Nicuwe-Diep, gemaakt in 1847.

Uittreksel uit de Verslageu van de Inspecteurs en Hoofd-Ingenieurs van

den Waterstaat, nopens het voorgevallene bij den storm op den 26

September 1853.

p. VAN DER STEE Beschrijving van den Bovcnkerkerpolder.

D. L. -WOLFSON. Mededcelingcn over de Mariticmewerken te Soerabaija.

Verslag van de verkenningen in de Noord-Brabantsehe en -jroburg-

sche Peel, en over de middelen die hare ontginning kunnen bevor-

deren.

w. GLEUNS, JR. Het Mundo-motorium. Beschrijving en

gebruik van een toestel, geschikt om de bewegingen

der Hemelligchanien en de daardoor ontstaande ver-

schijnselen aanschouwelijk voor te stellen. Groningen

1854. 4";

Nieuwe catalogus der Provinciale Bibliotheek van Fries-

land. Tweede gedeelte. Leeuwarden. 1854. 8^.

Tabellarisch overzigt over alle gevallen van schijndoode

Drenkelingen, Gestikten en Gehangenen, bekroond door

de Maatschappij tot redding van Drenkelingen, opge-

rigt in den jare 1767 te Amsterdam, sedert 1843 tot

en met den jare 1S53 Dl. IV. Amsterdam 1854.
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Programma van de Hollandsche Maatschappij van AVeten-

schappen te Haarlem, voor het jaar 1854. 8'.

Schets van liet leven en karakter van Alexander Numan 8'.

Uittreksels uit vreemde Tijdschriften voor de Leden vau

het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. 1853—1854.

N^. 4. Junij. 'sGravenhage 1854. 4".

Inhoud

:

Nog iets over ehicsson's toestel.

K. KAEMABSCH. AmarilTijleD ten gebruike van glas en metaal.

i>E LA GOURKERiE. lets over de scheve bogen, naar aanleiding van

eene memorie van den heer graeff.
viCAT. Mededeelingen omtrent het roesten van het ijzer in de bonw-

werken, omtrent het onvoldoende van verwen en vernissen en de

beveiligende kracht der kalksoorien en mortels.

R. SCBIFKORN Beschrijving der in Oostenrijk en Prnissen gebruikelijke

ijzeren of houten balk en boogvormige dragers voor bruggen, kap-
pen enz.

ROBERT M. GAVIN. Geoctroljeerde masten en raas.

F. R. WHEELDON. IJzeren dak voor de Smithfieldmarkt te Manchester.

SMIT. Over de verbetering van den algemeenen gezondheidstoestand.

Bekleeding of bedekking van materialen, die aan de werking van zee-

water zijn blootgesteld,

DüDGEON. Geoctroljeerde hydraulische pers.

HTDE CLARK. Spoorwegcn in Australië en de Koloniën.

VAN DER HOEVEN. Ovcr de kostcn van het electrisch licht.

Draagbaar stoorawerktuig met ketel van remnes, te

Parijs.

Verscheidenheden.

Natuurkundige Verhandelingen van de Hollandsche Maat-

schappij van Wetenschappen te Haarlem. Tweede ver-

zameling Dl. X. Haarlem 1854. 4'.

Inhoud:

Naamlijst van Directeuren en Leden der Maatscbapptj.

w. lï. r>E VRiESE, Goodenovieae.

F. Dozv et j. H. jioLKENBOER. Prodromus Florae Bryologicae Suri-

namensis.

Van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid-

en Taalkunde.

JANCKo douvvama's Geschriften. Leeuwarden. 1849. 4".

b
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j. VAN LiSEUWEN. Tliet 1'reske riim met aanteekeniugcii

van E. EPKEMA, voorafgegaan door eene levensschets van

laatstgenoemde. Workum 1835, 4".

Gesta Trisiorum uit de Apograplia Juniana, met aantee-

keningen, voorafgegaan door eene voorlezing over fran-

ciscus JDNius van Mr. j. w. de crane. Workum
1837. 4'.

Die 01de Freesche Cronike, met aanteekeningen en ver-

beteringen van E. EPKEMA. Gesta Frisiorum. M. Alvini

Tractatus-. Workum 1853. 4=.

De Frye Fries. (Mengelingen). I—VI, 1, 2, 3, 4.

Leeuwarden 1839—1853. 8\

J^ FREDEICB VAN VERVOD. Enige gedeuckweerdige geschiede-

nissen, tot narichtinge der nakomelingen, sommarischer

vpijze beschreven, dewelcke hij eensdeels gesien, om

ende over geweest, anderdeels deur loffweerdige mannen

gehoort ende verstaan heeft; dit alles na den ouden

stijl. Leeuwarden 1841. 8°.

Kronyhen van Friesland.

Worperi Tyaerda ex Eenismageest, prioris in Thabor.

Leeuwarden 1847. 8'.

Worp van Thabor, IV boek 1— 2 gedeelte. Leeuwarden

1850.

Oude Friesche wetten, I— II, 1, 2 Stuk. Leeuwarden

1850—1851. 8°.

w. A. EVERTZ. Woord ter herinnering aan H. amesfoort. 8^

Verslagen van het Friesch Genootschap, 1828—1841.

Leeuwarden. 4".

Verslagen van het Friesch Genootschap, 16—18, 20— 25. 8°.

Twaalfde vervolg van de Naamlijst der Leden van het

Prov. Friesch Genootschap. 8".
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Nederlaudsch Lancet, S" Serie, 3" Jaarg. N°. 10. April.

'sGravcnhage lS5-i. 8\

Inhoud:

Oorspronkelijke Stukken.

A. CRAMER. Bijdrage tot de verklaring der zoogenaamde irradiatie-vcr-

schijuselen.

H. A. EiCKEK CAARTEN. Stoom-berookingstocstel voor huidziekten.

r. J. VAN WAGENiNGEN, SR. Herhaalde poging tot zelfüioord, door twee

kort op elkander volgende pistoolschoten in den mond. Genezing.

F. c. DONDERS. EcD woord over de purgerende werking der midden-

zouten.

Mededeelingen nit de Xederlandsche litteratuur.

Nederlandsch Weekblad voor Geneeskundigen. Derde jaargang.

Bouwkundige bijdragen, uitgegeven door de Maatschappij

tot bevordering -der Bouwkunst. Dl. VIII. St. 5. Am-
sterdam 1854. é\

Inhoud:

F. w. VAN GENDT j.Gz. Over hct gebruik van kleuren in versieringen.

u. j. CRAMER. Over het portland-ceraent, zijn gebruik en voordeel.

"W. N. RosE. Over de algcmeene voorwaarden, waaraan een voortbreng-

sel der schoone bouwkunst moet beantwoorden.

J. F. METZELAAR. Beantwoording der vraag: „In welk opzigt verdie.

nen sfardvinken, uit drie stukken hout zamengestcld, gelijk hier ter

stede (Rotterdam) zijn aangewend, de voorkeur boven de standvinken

nit ue'n hout, zoowel wat aangaat aanvankelijke sterkte, als mindere

kosten en meerdere duurzaamheid?"

Rapport der Commissie tot onderzoek vnn de beantwoording der vraag:

„In welk opzigt verdienen standviukeu, uit drie stukken hout zamen-

gcsteld, enz. door de Heeren c. de haas, p. van limbükgii en

A. N. GODEFROr.
Ontwerpen voor bouwhoeven.

J. SWART. Verhandelingen en berigten betrekkelijk het

Zeewezen en de Zeevaartkunde. Nieuwe volgorde. Jaar-

o-nua: 1854. W. 3. Amsterdam 1854. 8\o o

Inhoud 1^= Afd.:

Nieuwe opgave van Lichten op de kusten van Zuid-Afrika, de Oost-

Indiën, Kieuw-IIoUand, van Diemensland en Nieuw-Zeeland,

c, p. DE bratjw. Keis naar Banda, de Ceram-Iaut-eilandcn, Nieuw-

Guinca, de Aroe- en Z. Wester-eilanden, met Z. M. Schoonerbrik

ICgmond.
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Ucis van Amboina imur Batchiaii, Ternate, Monado, in ilc liogt van

Toniinie en over Kcma en Ternate naar Amboina terug.

Tractiiat tusschcn Nederland en Costa Rica.

Touneii in de rivier I'^ems.

L. STAAL. Iets over de Kcis door Torresstraat.

Eenig;e nadere aanteei^cninEcn betrekkelijk genoemde straat.

Bepalingen betredende de Zeevaart der onzijdige volken.

<)bscrvatorium to Leiden.

2<= Afd.:

j. SWART. Journaal van de Reis naar het onbekende Zuidland, in den

Jare 1642, door abel jansz. tasman.

Het korps IVÏariniers in Engeland.

GUiNNELi/s Togt naar de Noordpoolstrckcn.

Eenige aanteekeningen betrekkelijk de Russische oorlogsvloten.

Sterkie der Engelsehe, Franscbo, Russische en Turksche vloten.

Srerkte der zeeraagt van Denemarken, Zweden en Noonvcgen.

De Zwarte zee en de zee van Azof.

De Admiraal rijk overleden.

Mutatiën enz. bij de Marine, van 1 April 18.54 tot 1 Julij 1854.

Opgave der iu dienst zijnde oorlogsbodenis, op 1 Jaly 1854.

Handelingen iler Nederlandsche Entomologische Vereeni-

ging. Dl. I. Stuk I. Leiden 1S51.. 4\

II. R. GöprERT. Die Tertiarflora auf der Insel Java, naoli

den Entdeckungen des Herrn f. ju.ngiiuhn besclirieben

und erörtert in ihrem Verbiiltnisse zur Gesammtliora

der Tertiiirperiode : herausgegeben auf Veranlassungund

mit Unterstützung des Ministeriums der Koloniën.

'sGravenbage 1854i. 4°.

Tijdschrift der Nederlandsche Maatschappij tot bevor-

dering der Geneeskunst. Jaargang 1850—1854 tot

Junij. Arnhem. 8'.

Nederlandsch Weekblad voor Geneeskundigen, Vierde jaar-

gang. Mei, Junij, Julij, Augustus. Amsterdam 1854. 8'.

The British and Eoreign Medical Review, or Quarterly Jour-

nal of practical Medicine and Surgery. N". XX—XLVII.
Londen 1847. 8'.

j. w. UOLTROP. De vorming van den Bibliothecaris, 's Gra-

vcnham;, 1S32. 8°.
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Verzamelingstabel der Waterhoogten langs den Boven-Rijn,

Waal, Merwede, Neder-Rijn, Lek, Nieuwe Maas, Gel-

dersclie IJssel en BovenMaas enz., waargenomen in

de maanden April en Mei 1854. Pol.

MERKUS DOORMK. Mededeeling omtrent het gebruik van

Arsenicum bij tusschenpoozende koortsen. 8'.

Hortus Spaarn-Bergensis. Plantarum quas

in villa sua Spaarn-berg, prope Harlemum, colit a. van

DER HOOP. Catalogus alter. Amsteldam 1849. 8".

Snelle groei van eene Musa Paradisiaca in de kassen van

den Heer a. van der noop, op Spaarnberg. 8'.

ROMBOUTs en MERKUS DOORNIK. Flora Amstelaedamensis,

plantarum quae prope et cerca Amstelaedamum sponte

nascuntur enumeratio et descriptio. Trajecti ad Rhenum

et Amstelaedami 1852. 8''.

c. A. ,1. a. oudemans. Aanteekeningen op het Botanische,

Zoölogische en Pharmacognostisclie gedeelte der Phar-

macopoea Neerlandica. 1^ Aflevering met Atlas. Rotter-

dam 1854. 8'.

F. G. J. JUiNBOLL. Lexicon Geographicum. Fase. 8. Lug-

dani Batavorum 1854. 8".

Overzigt van het Nederlandsche Rijks -Archief, uitgegeven

op last van Z. Exc. den Minister van Binnenlandsche

Zaken. Ie Stuk. 'sGravenhage 1854. 8".

Rapport van de Commissie voor de Internationale Ruiling

van Voorwerpen van Wetenschap en Kunst, over het

jaar 1S53. 8".

p. s. M. VAN DER WILLIGEN. Proeven betrefiende den Gal-

vanischen Lichtboog. Deventer 1854. 8°.

Mededeelingen en berigten van de Geldersche Maatschappij

van Landbouw, over 1854. IT—III Bladz. 29—74.

Arnhem. 8'.
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Programma dor Hollandsche Maatsciiappij vau Fraaije

Kunsten en Wetenschappen voor het jaar 1854?.

j. KUIPERS. Kaart der Provincie Noord-Brabant, behoo-

rendc bij de Verhandeling 1852 van het Provinciaal

Noord-Brabantsch Genootschap van Kunsten en Weten-

schappen.

OOST-INDIE.

Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië. Deel

VI. Nieuwe Serie Deel III. AÜevering I— IV. Batavia

1854. S.

Inhoud

:

V. BLEEKER. Algemeen verslag der werkzaamheden van de Nat. Ver-

eenijiïmg in Ned. Indie, voorgelezen in de algemeenc vergadering

van liet jaar 1854.

Programma van de Natuurkundige Vereeniging in Ned. Indië voor

het jaar 1854.

Notulen van de vierde algemeenc vergadering der Nat. Vereeniging

in Ned. Indië, gehouden op den 16deii Februari) 1854.

Nieuwe wetten van de Nat Vereeniging in Ned. Indië.

Naamlijst der leden vau do Nat. Vereeniging in Ned. Indië, op den
ledeo Februarij 1854.

r. BLECKEK. liijdragc tot de kennis der lebthyologischc Fauna van Hal-

maheira (Giiolo).

p, F. H. FR03IBERO, Over de Guano. Haar oorsprong, chemische zamen-

stelling en weikzaamhoid als mestsiof.

j. II. CRO'ocKEwiT. Scheikundig ondeizock van kolen, afkomstig van do

westpunt van Java nabij de Meeuwenbaai.

p. BLEEKER. Dcrdc bijdrage tot de kennis der Icbthyologische Fauna
van de Bauda eilanden.

j. E. TEijsMAN en s. niNNCNDijK. Ovcr eenige plunlcn, uit den Indi-

sehen Archipel, welke gezegd worden getak op te leveren.

j. H. CKOOCKEWIT. Schcikundig onderzoek van steenkolen.

i>. w. ROTS VAN TONNISGEN. IvwantitativG analjsc van een mineraalwa-

ter, afkomstig uit eene bron nabij de dessa Pesantren in het regent-

schap Temangoang, residentie Kadoe.

p. BLEEKER. ypccïcs piscïum Batavicnsium novae vel minus cognitae.

j. vv. D. ARNDT. Afmctiügen van schedels van inboorlingen van Java,

Ceicbes en Amboina.

Bijdragen tot de geologische kennis van Nederlandsch Indië, door de

ingenieurs van het mijnwezen in Nederlandsch Indië ; mijubouwkundig

onderroek der koperertsen iu de residentie Padangschc bovenlanden,

door o. F. U. J. HÜGUEMN.
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s. n. en g. a. de lange. A,stroDomische waarnemingen, gedaan ter be-

paling der geographische ligging van Batavia.

Waarneming van mnans zenith-afstanden ter

bepaling der geografische lengte van Batavia.

r. j. MAiER. Scheikundig onderzoek van Obsidiaan.

1'. BLEEKER. Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van het

eiland Floris.

p. j. MAIER en j. LOUDox. Iets omtrent het voorkomen van tin op het

het eiland Biliton.

c. J. TEMMiNCK. Over eenige nieuwe soorten van eekhoorns van den

Indischen Archipel.

Uittreksels uit de aanteekeningen van de vergaderingen der besturende

leden van de Natuurkundige Vereeniging ia Nederlandsch-Indië, ge-

houden den 29sten April, den 13den Mei en den S^en Junij 1854.

Berigten van verschillenden aard.

Vulkanische verschijnselen in den Indischen Archipel.

Verrigtingen der Mijn-Ingeneurs in Nederlandsch-Indië.

Over den Tapaloe en eenige minerale wateren van Menado.
Over het gebruik der Koffijbiaden op Sumatra.

p. BLEEKER. Diagrammapolytaenioïdes, eene nieuwe zeenaald van Anjer.

Personaliën.

p. BLEEKER. Algemeen Verslag der werkzaamheden van de

Natur. Vereeniging in Ned. Indië. Batavia 1854. 8**.

Nieuwe tientallen Diagnostische Beschrijvingen

van nieuwe of weinig bekende vischsoorten van Suma-

tra. 8".

Bijdrage tot de kennis der Ichthyologische

Paana van Halmaheira (Gilolo). 8°.

BELGIË.
Bulletin de TAcadémie Eoyale de Médecine de Belgique.

Annee 1853—1854. Tomé XTII. N". 3, 4-8. Brux,

1854. 8^

Table du N^ 3.

Séance du 31 Décembre 1853.

Communications da Gouvernement.

Correspondance

Motion d'ordrc-

Communications scientiliques et discussions.

VLEMixcKX. De la suppression des sallcs de galcux dans les liópitanx

militaires.

VEKSLAGUN EN MEDEDEELINGEN. DEEL II. 22
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üRAL'x. üümmnnicaiiuii sur Ie cholera epédémiquc-

Uavrages pvcsciitcs.

Observntionsrai-tcorologiques.recueilliesïi Tobservatoire royale de Biuxcl-

les, pendant Ie moia de Dccembrc 1853.

Table du N". 4—8.

Séances des 4, 11, 12, 25 el 2G Tévrier, 1 et S Avril 1854.

Communications du Oou'.ernenient.

Corrcspoudancc et Communications scientifiqnes.

Nomination de comiuissions.

Motion d''ordrc. ^

liapports et Discussions.

MA.BESKA. Rapport sur Tavant-projct de loi, relatif h. Torganisation sa-

nitaire, et U ["exercicc de Tart de gue'rir.

Avant-projet de loi sur Torganisation sanitaire et l'cxcrcit-e de l'art dr.

guerir.

Observations nieEdovologiqucs, recueiilies h Tobservatoirc royal de

Bruxelles, pendant Ie mois de Janvier 1854.

Séance da 27 Mai IS54.

Communications du Gouvernement.

Correspondance et Communications scientiöques.

Rapports et Discussions.

rASQDiER. Discussion du rapport de la cinquième secfion sur ]a pré-

sentation des Candidats pour deux places de membres titulaires

vacantes dans cette section.

MASCART. Rapport de Ia Commission, cbargce d'examiner les mémoiro

envoye's au concours de 1851— 1853 sur Ia question suivante: „Faire

rhistoire chirurgicale des tumeurs en genéral.'"

Vote definitif sur les projets de loi, reluiifs a l'exercice de Tart de gue'rir

et au service médicïil des pauvres.

niDoT- Rapport sur les comraunicaiions de M.M. matthijssen et van

DE LOo de Venlo, relatives "k l'emploi chirurgical de rappareilplitru.

LOMBART. Rapport de la commission cbargée d'cxaminer la comrauni-

cation faite par Ie docteur brihosia fils, intitulce „Observaiion de

ci-oup cbez nn adultc, suivi de irachéotomie et de guérison."

Communication scientifique.

Onvrages pre'senlés.

Observations méte'urologiqucs, recueiilies a l'observatoire royal de Bruxcl-

les, pendant ics mois de Fevrier, Mars, Avril et Mai 1854.

Observatiou de croup chcz un adulte, suivi de trachéotomie et de

Hiierison, rccueillie par Ic doi'tenv f. iiRinoïsiA fils de Namur, ancien

interne des liöpitanx civils dti Lnuvnin.
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Bulletin de. la Commission centrale de Statistique. Tomé V.

Tomé VI. !« partie. Bruselles ] 853—1854. 4^

Mémoires de TAcadémie Royale des Sciences, des Lettres

et des Beaux-Arts de Belgique. Tomé XXVIT. Brux.

1853. 4^

Table.

Classe des Sciences.

LAMARLE. Notc SHT Femploi de PinÖDi dans reneeignement des mnthé-

matiqaes élémcntaires.

Récrc'ation mathematique. — SolulioQ d''nn coup singulier

du jen de dames dans la partie qui perd gagne.

A. MEIJER. Mémoire sur Tintégration de l'éqaation géne'rale aax diffé-

rences partielles du premier ordre d'na nombre quelconqne de va-

riables,

o. POELMAN'. Recherces d'anatomie compare'e sur Ie Tapir Indien, (Ta-

pirus Indicus).

Phénomènes Périodiques.

Observations sur la méléoro:ogie et Ie magnetisme de la tevre, faites

en 1851, ïi robservatoire royale de Bruselles.

Observations me'te'rologiques, faites h Gand, Liège, Stavelot, St. Trond,

Namur, Habaye-la-Neuve et Munich.

Observations boianiques, faites a Bruselles, Gand, Ostende, Anvers,

St. Trend, Liège et "Waremme, Stavelot, Namur, Virboy, Bois-le-

Dnc, Dyon, Munich et Venise.

Observations zoologiques, faites U Braxelles,Waremme, Ostende, Namur
et la Trapperie (Luxembourg).

Classe des Lettres.

j. E. o. iiOüLEZ. Du contingent, fourni par les peuples de Ia Belgique

anx armées de l'Empire Romain.

GACHARD. Notice Uistotique et descriptive des archives de la ville de

Gand.

X. j. LECLERCQ. Vü chapitrc du droit constitntionnel des Belges. Le

pouvoir judiciaire. — Première e'iade. Nature, e'tendue et limiles.

GACBAKD. Les monuments de la diplomatie Ve'netienne, conside're's sous

le point de vne de Thistoire moderne en ge'néraj, et de l'histoire de

la Belgique en particulier.

Mémoires couronnés et Mémoires des savants étrangers,

publiés par rAcadémie Eoyale des Sciences, des Lettres

et des Beaux-Arts de Belgique. Tomé XXV. 1851—
1853. Bruxelles 1854. 4.

22*
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Tablc.

Classo des Sciences.

Mémoires couronnés.

F. ciiAX'Dis et G. DEWALQUE. DcscriptioD des fossiles des terrains sccon-

(laires de la provincc de Luxemboui"g.

Mémoires des savants étrangers.

ANGELO GENOCCHI. Note sur la theorie des rcsidus quadratiqaes.

E. QüETEi.RT, Recherehcs sur les mddianos.

j. c. iiOL'zivAU. Methode pour ddterminer simultanement la latitude, la

lonpitude, TJieure et 1'azimut, par des passages observés dans deux

vcrlicatix.

E. BÉUE. Méraoire sur l'asccnsion de l'eau et Ia dépression du mer-
cure dans les tubes capillaires.

J. CROCQ. Kochcrches sur la maladie de la vigno et sur la champignon

Qui raccompagne.

Classe des Lettres.

Mémoires des savants étrangers.

VAN DER MEEKSCH. Mémoire sur la ville de Gand, considérée comme
place de guerre.

WAGENER. Essai sur les rapports qui existent entre les apolognes de

Ia Grèce.

Bulletins de l'Académie Eoyale des Sciences, des Lettres

et des Beaux-Arts de Belgique. Tomé XX. 1^—3^ Part.

Tomé XXI. 1» Part. Amiexe aus Bulletins 1853— 18.54.

Bruxelles 1853—1854. S\

Annuaire de l'Académie Royale des Science.*, des Lettres

et des Beaux-Arts de Belgique. Tomé XIX— XX.
1853—1854. Bruxelles 1853—1854. 12'.

Annales de TObservatoire Eoyale de Bruxelles. Tomé X.

Bruxelles 1854. 4-.

Mémoires couronnés et Mémoires des savants étrangers,

publiés par l'Académie Uoyale des Sciences, des Lettres

et des Beaux-Arts de Belgique. Tomé Y. Seconde

Partie. Tomé VL Première Partie. Bruxelles 1853. 8'.

Comptc rendu des Séances de la Commission Royale d'Histoire,

OU Recueildeses Bulletins. 2« Série. Tomé IV. 3<= Bulletin

TnmoV. ie— 4e Bulletin. Bruxelles 1852— 1853. S'.
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A. QUETELET. Notice Slir M. ÉDOUARD SMITS. 4'.

CH. BABBAGE. Notice suT les Constantes de la Nature. 4°.

A. QUETELET. Mémoire sur les variations périodiques et

non périodiques de la température d'après les observa-

tions, faites pendant vingt ans h TObservatoire Royal

de Braxelles. 4'.

Conférence Maritime, tenue h Bruxelles pour l'adoption

d'un système uniforme d'observations météorologiques

a, la Mer. Aoüt et Septembre 1853. é".

GACHARD. Retraite et mort de charles quint au monastère

de Yuste. Lettres inédites, publiées d'apres les originaux

eonservés dans les Archives Eoyales de Simancas. Tomé

I. Bruxelles 1854. 8'.

Collection de Documents inédits, relatifs si l'Histoire de la

Belgique. Collection de Chroniques Belges inédites, pu-

bliée par orJre du Gouvernement, contenant documents

pour servir a Thistoire des provinces de Namnr, de

Hainaut et de Luxembourg, récneillis et publiés pour

la première fois par Ie Baron de reipfenberg. Tomé VI.
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A. DüMONT. Carte Géologique de la Belgique et des con-

trées voisines.

FRANKRIJK.
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Ie département du Rbune.
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ENGELAND.

Proceerlings of the Royal vSocietv. Vol. Vïl. N\ ."i, 6.
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Ein beiti-ag zur Geschicbte der FÖrderungs-Momeutc des Ruhrenden
im Uomantischcn.

PFiZMAiER, Vocabularium der Aino-Sprache.
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Inhalt von Heft TI.

Sitzung vom 3 Februar 1854.

KENSGOTT. Mineraloglsche Notizen.

HYRTL. Ueber den Zusammenhangder Geschlecbts- und Harnwerkzeuge
bei den Ganoïden.

c. V, ETTiNGsnAOSEN. Nachtfag zur eoceuen Flora des Monte Prominu
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kalke oder Dolomite, die Ruinen-Marmore, so wie die Sandsteine

mit Spaltenuetzen oder von breccienartiger Zusammensetzung.
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teren SleinkoliliMi-Veriode, so wie anch der Möglichkeit der Entste-
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REDSs. Pyroreiin, ein fossiles Harz dor Bömiscben Braunkohlenl'orraation.
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n_IV. Wien 1S54.. S\
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Register zu den ersten X Biluden der Sitzungberichtc der

Philosophisoh-IIistorischen Classe der Kaiserliclien Al<ii-

demie der Wissenschaften. Wien 1854. 8'.

Archiv für Kunde Oesterreichischer Qescliichts-Quellen.

Herausgegeben von der zur Ptlege vaterlündisoher Ge-

schichte aufgestellten Commission der Kaiserlichen Aka-
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Inhalt.

F. X. PBITZ. Geschichte des aufgelasseuen Cistercienser-Klosteis Baum-
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über die Familie der Regensburger Burggrafen, Grafen von Stevening

und Ridenburg.
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V E U S L A G E N

PHYSIANTOTYPIE OF ZELFAFDRUK

TOORWERPEN DER NATUUR,

IN DE VERGADEKISG VAN DEN 28steii OCTOBER 1854 DER KONINKLIJKE
AKADËMIE VAN WüTENSOUAPPEN INGEDIEND DOOR HARE LEDEN

G. VBOLIK, W. H. DE VBIESE en F. DOZV.

1. VEHSLAG VAN DEiN HEER G. VROLIK.

Ik had de eer, door de Koninklijke Academie vaTi We-

tenscliappen, bij missive van haren Secretaris dd. 30 Mei

1S54, kennis te bekomen, dat door het Oostenrijksch Gou-

vernement aan Zijne Majesteit den Koning een pracht-

werk ten geschenke is aangeboden, bevattende een Speci-

men Florae crijptogamae vullis Arpasch Carpatae Transil-

vani, zamengesteld en beschreven door den Ridder lodewijk

VOM HEÜFLER;

dat dit geschenk, vooral ten doel hebbende de meer

algemeene bekendmaking eener methode, om voorwerpen

der Natuur door physiantotypie of zelfafdruk in hun oor •

spronkelijken vorm terug te geven, waarvan de eerste proeven

aan de Keizerlijk-Koninklijke drukkerij te Weenen waren

genomen, de Academie had goedgevonden, dit werk met

den daarbij behoorenden brief des Ministers in mijne han-

den te stellen en in die van de Heeren w. n. de vriese
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(iu F. DOZY, met beleefd verzoek om, vooral omtrent de

daarin gevolgde vpijze van zelfafdrukken door de voor-

werpen, haar in de vergadering van September e. k. te

dienen van berigt, voorlichting en raad.

Ten einde aan het vereerend verlangen der Akademie

naar vermogen te voldoen, zal het noodig zijn, de zaak,

waarvan hier sprake is, eenigzins hooger op te halen,

vooral ook daarom, dat wij hier de zoo menigwerf ge-

maakte opmerking op nieuws bewaarheid vinden, dat men

zelden op eens zijn doel bereikt, maar meestal onvermoeid

streven noodig is, om den menschelijken geest tot het

voltooijen eener nuttige zaak op te voeren.

De moeijelijkheid en groote bezwaren, die men ten

allen tijde heeft ondervonden in het vervaardigen van

goede afbeeldsels, hetzij in hout of in metaal, en deze

in rigtigen afdruk weder te geven, deed al vroeg den

wensch ontstaan, om de voorwerpen zelve daartoe te doen

dienen. Men vindt dan ook dien wensch reeds ten jare

1573 tot wezenlijkheid verheven in het kunstboek van

ALEXis PEDEMONTANUs, waar de eerste aanwijzing te vinden

is, om planten door eigen afdruk voor te stellen. In het

Journal des Voyages van de monconvs wordt als in het

voorbijgaan vermeld, dat om het jaar 1660, zekere Deen,

met name welke.nstein, onderrigt gaf in het afdrukken

van planten. Ook zien wij in de Phüosophia botanica van

LINNAEUS, dat HESSELius, ten jare 1707, reeds in Amerika

dergelijke afdrukken vervaardigde.

Het schijnt echter aan doorgezette proeven te hebben

ontbroken, tot dat Professor kmpiiof te Erfurt, iu mede-

werking van den boekdrukker fuske, er zich op begon

toe te leggen, dien arbeid naar vaste kunstregelen te

oefenen. Wat daaruit voortvloeide, is zoo niet geheel,

dan toch grootendeels verloren gegaan. De ziekelijke

ligchaamsgesteldheid van fu.nke zou zelfs oorzaak zijn ge-
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worden van liet geheel staken des welks, zoo niet in Ilalle

de boekdrukker jouann Godfried trampe zieli met funke

en KNIPHOF had verstaan, om eene geheel nieuwe uitgaaf

van plantenafdruk te leveren, waarvan de keur en be-

schrijving aan den krijgs- en domeiuraad friedricii wil-

helm voN LEiJSER werd toevertrouwd.

Van deze zijn twaalf centurien verschenen, voorzien van

de geslachts- en soortnamen volgens linnaeus en, bijal-

dien ze daar niet te vinden waren, naar die van lüdwig.

De planten werden, versch gedroogd zijnde, kunst-

niatiiï met boekdrukkersinkt bedekt, en zwart "-edrukt,

doch vervolgens, zoo men het verlangde, afgezet met hare

natuurlijke kleuren. Bij kunstkenners ondertusschen wer-

den de zwarte voorgetrokken aan de gekleurde.

Van de gekleurde bezit ik een compleet exemplaar,

waarvan ik enkele voorbeelden, ter vergelijking raet von

heüfler's afdrukken, aan de Academie kan voorleggen

De eerste Centurie verscheen in het jaar 1758, de

laatste in het jaar 176i. Tra.mpe was evenzeer van Deen-

schen oorsprong, als de vroeger genoemde vvelkensteiiv.

Later zal nog van een derden Deen, als uitvinder van

zelfafdruk moeten gesproken worden.

Staande deze uitgaaf van de Centurien der Botanica

in originali seu Herbarium vivum door K.'yiruoF en trampe,

te weten : ten jare 1763, werd in Nommer 2 der Gazette

Salutaire eene Recette geleverd 'pour copier ioutes sortes de

plantes sur papier, welke ik niet geloof dat bijval heeft

gevonden. Immers eerst lang daarna gaf hoppe in Regens-

burg zijne Ectijpa plantarum Ratisbonendum en zijne Ec-

tl/pa ^jfaniarujn selectarum, die opvolgend, van het jaar

1788—1796 in het licht verschenen. Waarbij ik nog kan

voegen graumüller's Neue Methode von natürliche Pjlan-

zendbdrücken in 1809 en opp's Neiic PJlan-enahdrücJecn

in 1811.
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Vraagt men na dit alles, of de uitvinding der zelf-

afdrukken van planten nieuw is ? dan krijgt men zonder

eenige weêrhonding ten antwoord : Neen. Maar verlangt

raen te weten te komen, of die zelfafdruk, gelijk liij in

het prachtvverk van den Ridder von ueufler voorkomt,

nieuw is, ja dan gebiedt de waarheid te erkennen, dat

hij vóór den onvermoeidun arbeid van alois auer, llugerings-

Raad en Directeur van de Keizerlijk-Koninklijke Hof- en

Staatsdrukkerij te Weenen, niet zoo bestond of bestaan

konde, als hij nu in vollen luister schittert. Immers zon-

der de uitvindingen van onzen tijd, in het bijzonder der

galvanoplasück, ware het onmogelijk, den indruk van eenig

gewas zoo over te brengen op eene daartoe geschikte plaat,

dat hij als natuurvoortbrengsel niets te wenschen overlaat

eu, als in het oneindige, kan worden terug gegeven.

Om zich eenig denkbeeld te vormen, hoe hiermede wordt

te werk gegaan, stelle men zich voor, dat eenig gewas,

eene moschplant bij voorbeeld, zal worden afgeprent. Men

voorziet zich daartoe van twee platen, eene hardere van

koper, eene zachtere van lood, eu van twee walsen of

ijzeren cilinders, tusschen welke men die platen in zamen-

voeging met de vereischte aanpersing kan laten doorgaan.

Meu legt het gewas met de noodige behoedzaamheid tus-

schen de koperen en looden plaat, stelt ze beide vereeuigd

aan de drukking der walsen bloot en bewerkt alzoo in

het lood een conterfijtsel van de plant, die raen in hare

ware gedaante verlangt te behouden.

"Wanneer men van dit gewas slechts weinige afdrukken

begeert, kan die looden jjlaat even voegzaam dienen, als

ware zij van koper of staal. Maar de weekheid van het

lood duldt niet, dat er vele afdrukken van genomen wor-

den. Evenwel ook deze zwarigheid weet men te boven te

komen door middel der galvanoplastiek. Hetgeen in het

lood hol is ingedrukt, wnvill verheven terug gegeven op
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het koper en door eeuen gelijken galvanischen terugslag

op eene tweede koperen plaat niet minder fiks, dan door

het graveerstift, overgebragt in de diepte. Men vindt alzoo

de figuur der looden plaat ten naauwkeurigste in het

koper weder en kan daarvan nu zoo vele afdrukken ma-

ken, als men begeert. Natuurlijker wijze zijn die afdruk-

ken eenkleurig en moeten naar versche exemplaren, gelijk

aan de gebruikte voorwerpen, van kleuren voorzien of

zoogenaamd afgezet worden.

Ruim twintig jaren vóór deze genialische toepassing

der wetenschap op het vormen van zelfafdrukken was een

Deensch graveur en goudsmid, peter khyl geheeten, op de

zinrijke gedachten gekomen, of men door pkten van on-

gelijke digtheid er niet in zoude slagen, planten in haar

natuurlijken vorm over te brengen op papier ; doch hij had,

door den dood overvallen, zijn voorgenomen werk niet

kunnen vervolgen, desniettemin eenige proeven daarvan

nalatende, die in de Archiven der Academie te Koppenhagen

zijn overgegaan en bewaard gebleven.

Ik reken overbodig, in het breede te vermelden, wat daar-

omtrent tusschen den Eegeringsraad ader en Dr. uehben

is verhandeld; naardien de zaak zelve in de Archieven

der Academie gedurende al dien tijd is verborgen gehou-

den, en een naauwkeurig onderzoek later heeft geleerd,

dat khtl's methode in alle opzigteu te veel verschilt van

auer's bewerking, dan dat zij beide op eene lijn zouden

kunnen geplaatst worden.

Er komt echter, hoe voortrefl'elijk auer's uitvinding en

hare toepassing op het overbrengen in plaat van natuur-

eu kunstproducten zijn moge, bij een iegelijk als van

zelf de vraag op: kan men, hoewel vol bewondering over

hetgeen reeds geschied is met cryptogamische planten, rede-

lijker wijze verwachten, dat men er ook in znl slagen om
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even iiaauwkeurig en even volmaakt de natuur in afdruk

weder te geven bij saprijke zigtbaar bloeijende gewassen ?

Er is alle reden om hieraan te mogen twijfelen. De enkele

proef, door de afbeelding eener Anemone geleverd, billijkt

dezen twijfel *). Ook deelt de onvermoeide auer in de mee-

iiing, dat voor den zelfafdruk van vaatrijke en sappige

planten zijne methode tot nu toe niet wel in praktijk te

brengen is. Er is echter reeds veel, zeer veel gewonnen,

door conter6jtsels van de lagere klassen, de zoogenaamde

celplanten, zoo volmaakt te hebben vervaardigd, dat men

ze niet zonder moeite van de natuurlijke voorwerpen zou

weten te onderscheiden.

Wijders betreffende den inhoud van von heufler's

prachtwerk, in het Latijn en Hoogduitsch te boek gesteld,

ook deze is van groot belang voor de wetenschap, daar

hij de cryptogamische gewassen eener vallei van Zeven-

bergen, die naauwelijks, wat hare vegetatie aangaat, be-

kend was, met de uiterste naauwkeurigheid heeft beschre-

ven en laten afdrukken, onder bijvoeging van enkele, die

hij van elders had bekomen. Aan die beschrijving komt

ook alle lof toe.

Wat zal men ten laatsten, na het gegeven berigt en de

verlangde voorlichting, als raad aan de Akademie voor-

dragen? Zoo zij mogt goedvinden, aan Zijne Excellentie

den Minister van Binnenlandsche Zaken kennis te geven

van den hoogen prijs, welke door haar aan het ontvan-

gen geschenk is gehecht geworden, zou er welligt kunnen

worden bijgevoegd het verzoek, om den Oostenrijkschen

Minister niet onkundig te laten ook van de wetenschap-

*) Z. Der Polygraphische Apparat, ocler die verschierlcne Kimsl-

Jihher der K, K. Hof- und Slaatsdruckerei zu Wien vou Aiois

AUEK Wirn 1853. 8'. Waar die afbeelding voorkomt.

<
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pelijke waarde, die de Akademie diiarin heeft aangetroffen.

Zij zou daarbij tevens de hooge ouderscheiding kunnen

huldigen, welke de Keizer van Oostenrijk aan den Eidder

VON HEUFLER Verleend heeft, door hem de gouden medaille

voor kunst en wetenschap toe te kennen voor het aanbod

zijns werks over de kryptogamen der Arpasche Valei f).

G, VROLIK.
Drakenburg, onder Baarn,

26 Sept. 1854

I

2. VERSLAG VAM DEN HEER W. ü. DE VRIESE.

Ik bepaal mij bij de beoordeeling der wetenschappelijke

waarde van de uitvinding van den Ridder von auer. Met

de geschiedenis der ontdekking zelve nog te weinig be-

kend, kan ik ligtelijk in eene dwaling zijn ; doch ik meen

uit de voorrede van het voor ons liggende werk te moe-

ten opmaken, dat Dr. leydolt, Professor aan het Poly-

technisch Instituut te Weenen, reeds proeven heeft geno-

men van afdrukken met planten van hoogere orden, en

heeft de Heer von auer de zaak het eerst toegepast op

lagere planten. Te regt merkt de Heer von auer aan, dat

planten met dikke organen door den zelfdruk v'eél moeten

verliezen. Hij wil daartoe bovenal celplanten aanbevelen,

en 't meest van allen de Wieren. De uitvinder acht het,

naar het schijnt, mogelijk, om de fijnere structuur dier

planten door zelfdruk weder te geven. Doch, indien wij

moeten oordeelen naar het voor ons liggende werk, zouden

wij dit nog niet kunnen beamen.

Maar wij moeten intusschen erkennen, dat ons, in vele

van de in dit werk afgebeelde planten, een beeld der na-

f) Zie Flora K°. 21. Rugeiisbtirg 7 .Juni 1851. pag. 336-



( :55Ü
)

tuur wordt gegeven, 't geeli reeds bij den eersteu aanblik

voldoet, al kan het ook deu toets van microscopen of

vergrootglazen niet doorstaan. Maar, wij zouden ook ge-

rust durven vragen, of dit het geval is met de afbeeldingen

naar gravuren in metaal of op steen, indien de afbeeld-

sels op die ligchamoa niet onder het vergrootglas be-

werkt zijn.

Men heeft wel eens gesteld, dat de afbeeldingen van

natuurvoorwerpen zoo volkomen behooren te zijn, dat men

deze niet alleen in die afbeeldingen moet kunnen erken-

nen, maar zelfs dat men ze daarnaar zou moeten kunnen

bepalen. Ik geloof, dat zoodanige eischen in 't algemeen

te hoog, en, wat voorwerpen betreft, wier gesteldheid men

slechts door microscopen kan leeren kennen, onmogelijk

van toepassing kunnen zijn. De Conferven zijn in dit

laatste geval. Er is hier geen ander onderzoek mogelijk

dan een microscopisch en een micrometrisch. Maar nog-

tans beeldt men ze ook in natuurlijke grootte af. Wie nu

zulke afbeeldingen ziet, hij zal er even weinig uit kunnen

opmaken, als uit het voorwerp, 't welk hij niet door lou-

pen of microscopen onderzoekt. En beschouwt men deze

afbeeldingen naauwkeurig, dat is, met vergrootglazen, men

komt tot het resultaat dat ze veel te wenschen laten.

Nadat het bovenstaande is op den voorgrond gesteld,

meen ik te kunnen komen tot eene beoordeeling van de

eerste afbeelding, die van Cladophora. Ik ben verre van

haar onvoorwaardelijk te kunnen afkeuren; zij doet ons

de plant, naar mijne wijze van zien, in gelijke mate ken-

nen, als iedere andere mij bekende voorstelling, in natuur-

lijke grootte, van dit gewas. Beschouwt men nu dien afdruk

met een vergrootglas, dan zien wij wel dat het toppunt

niet bereikt is, om namelijk de fijnste structuur op het

papier over te brengen ; dan kunnen wij wel niet terug

vinden de diagnostische kenmerken van het gewas,— maar,
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wij herhalen het, welke afbeelding, naat eene andere me-

thode vervaardigd, bestaat er, die ons Conferven in natuur-

lijke grootte voorstelt, en tevens in staat zou stellen die

planten te determineren. Ik ben van meening, dat zulke

vülkomene af beeldingen, in natuurlijke grootte, niet bestaan.

Het bovenstaande zal mijn niet ongunstig oordeel over

de afbeelding van Cladophora eenigzins kunnen regtvaar-

digen. Indien wij al mogten geregtigd zijn om aan de

eerstelingen van eene zoo jeugdige uitvinding even hooge

eischen te doen, als aan de voortbrengselen van graveer-

kunst, hoogere eischen dan aan deze, geloof ik niet dat

men aan dezelve doen mag. Wat andere vakken van kunst

uit het gebied der natuurkunde niet kunnen wedergeven,

dat zal men toch ook hier niet kunneu eischen.

De tweede plaat, de Sticta pulmonaria voorstellende,

bewijst, dunkt mij, dat de Lichenen, met niet dikken

thallus of apothecia, voor deze kunstbewerking geschikt

ziju ; 't geen welligt minder het geval zou wezen met Li-

chenes crustaceï of tartareï, zoo als Lecanora, Variolaria,

enz. Dat deze plant de genoemde Sticta voorstelt, hieraan

zal men, geloof ik, niet twijfelen.

De derde plaat verdient minder lof, en alleen deCetraria

nivalis is. daar vrij wel gelukt. Bepaaldelijk ongunstig is

uitgevallen Poljporus perennis; die doet vreezen, dat de

Fungi in 't algemeen voor deze methode ongeschikt zijn.

De IV^ en V' Plaat zijn daarentegen vrij goed. Zij

stellen Hepaticae en Musci frondosi voor, even als PI. VI,

die echter slechts gedeeltelijk wel geslaagd is. — Ik kan geen

ander dan een gunstig oordeel hebben over PI. VII, waarop

soorten van Mnium en Meesea zijn afgebeeld. — Ik vraag

hier niet of men de microscopische karakters aan de vrucht-

organen kan zien, want geene afbeelding, naar welke me-

thode ook gemaakt, die de voorwerpen in natuurlijke grootte

voorstelt, vermag dit te doen ; maar ik moet bekennen,
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dat raij geenc af beeldiugeri van planten innatiiurlijkcgrootle

uit deze twee familiën bekend zijn, die beter zijn dan

deze, en ik acht het onmogelijk, dat zulke miniatuur-

details, zelfs door het gravcerstift zijn voor te stellen. —
Het zou eene ongerijmdheid zijn om eene teekening, in

stede van een voorwerp, tot microscopisch onderzoek te

willen bezigen.

Het resultaat mijner beoordeeling van dit product eener

nieuwe uitvinding moet dus gunstig zijn. — Van elders is

het reeds bekend, dat men de methode heeft toegepast op

"Varens, en met goed gevolg op het geven van afdrukken

van sommige Phanerogamen. In Engeland gaven bradburby

EVANS *) afbeeldingen van Varens, Urtica droica, Alche-

milla vulgaris, Lastrea spinulosa, Petasites vulgaris, Mer-

curialis perennis, Meutha aquatica, die vrij goed zijn

;

terwijl andere van de door die Heeren uitgegevene het

bewijs leveren, dat, voor dikke, vleeschachtige, saprijke,

teedere deelen, en derhalve voor planten-farailiën, wier

organen deze eigenschappen hebben, aan geene toepassing

te denken is, tenzij men er in mogt slagen, om die vooraf

aan zoodanige behandeling te onderwerpen, dat de bezwa-

ren daaruit voortvloeijende, kunnen worden voorgekomen.

—

Ik geloof daarentegen dat men veilig kan aannemen, dat

voor een aantal familiën met dunne, uit haren aard meer

drooge, vliezige organen, derhalve bovenal voor vele Pilice.s,

deze methode van af beelden geschikt kan genoemd worden.

Wat zal haar nut zijn voor de wetenschap? Dit is

hoogst moeijelijk te beantwoorden. — Het antwoord kan»

mijns erachtens, nog niet wel worden gegeven ; want dit

zal afhangen van de volmaking, welke daaraan zal ten

deel vallen. Stilstaan, waar men aanvankelijk zulke goede

*) A few Leaves from the netdij invented process "/ Nature Prin-

ting, edited bi/ Roijnl Treiters Pnten*. T.nnrinn 1S54 folio.
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proeven gal', zal uien wel niet. Dit iutusschen zou ik nu

reeds durven beweren, dat voor de wetenschap partij kan

worden gelrokken van eene methode, die het middel aan

de hand geeft, om op eene snelle, in vele opzigten bruik-

bare, zelfs naauwkeurige en min kostbare wijze, plantenaf-

beeldsels te geven. Op dien grond, meen ik de nieuwe

methode, uit een weteuschappelijk oogpunt te mogen aan-

bevelen, en vereenig ik mij ten volle met het voorstel,

aan het eind van deszelfs rapport, voorgesteld door den

eersten gecommitteerde.

W. H. DE VETBSE.
Leiden, den 13'3«" Sept. 1854.

iN.\SCHRIFT.

Nadat ik het vorenstaande had gereed gemaakt, om als

integrerend deel van een rapport, aan de Akademie te wor-

den aangeboden, is het volgende tot mijne kennis geko-

men, waarvan ik meen der Akademie te moeten berigt

geven.

De Heeren wilsox en c". te Meppel hebben zich met

den zoogenaamden zelfdrük, reeds voor eenigen tijd, bezig

gehouden, waartoe zij verklaren door eigen nadenken te

zijn gekomen. Zij hebben mij dit bij een schrijven van

3 October j. 1. te kennen gegeven, welk schrijven hier

nnder, bij extract, door mij wordt aangeboden.

W. H. Diï VRIESE.
Leiden, 27 October 1854.

Meppel, 3 October 1854.

II Nevensgaande hebben wij de eer U eenige afdrukken

"te doen toekomen, van door ons vervaardigden //Zelfdrük,"

//met de verschillende hladen, welke daartoe gediend heb-

VERSLAGEN EN MEDEDEELINGEN. DEEL ÏI. 24
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//ben, eu die U zullen kunnen overtuigen van de juistheid

II der afdrukken van de heide, zijden. — Het allereerst zijn

// van ons dergelijke afdrukken in het licht gekomen op

" de expositie voor eenige jaren te Kampen, en later te

'/Londen en te New-York, op welke laatste plaats ons,

'/ van wege de '/ Auswiirtige Section der Mittel-Europiii-

'///sche Iraportation," de zilveren Medaille van verdienste

//voor Industrie en Handel daarvoor is aangeboden; terwijl

// op de beide eerstgenoemde plaatsen, de zaak, door dcr-

// zeiver mindere bekendheid alleen, minder de aandacht heeft

//tot zich getrokken.

//Wij weten niet of Oostenrijk ons in de uitvinding is

" vooruit geweest : maar wel, dat wij er door eigen naden-

/' ken, zonder andere aanleiding, dan, om zoo mogelijk,

//iets nieuws in ons vak te leveren, toe zijn gekomen. Is

//de uitvinding in Oostenrijk ouder dan de datum der

// expositie te Kampen, dan alleen kan het aanspraak op

// de eerste vinding maken ; anders komt zij ons Neder-

'/ landers toe.

// Gaarne hadden wij U eene meer volledige verzameling

/f gezonden ; doch de beperkte tijd en onze vele en drukke

// werkzaamheden, hebben ons niet de gelegenheid daartoe

//gelaten. Wij hopen echter dat dit voor Uw doel foe-

// reikend zal zijn.

//Wij onderwerpen ons ten dezen geheel aan Uw onr-

// deel, of misschien deze zaak niet van belang zou kunnen

//zijn, ter meerdere verspreiding van botanisclie kennis.

// door mindere kostbaarheid van werken over die wetcn-

// schap; daar, gelijk Gij uit nevensgaande zult zien, de

//afdrukken naauwkeurig zijn tot de kleinste bijzonderhe-

" den, en er van beide zijden afdrukken kunnen gemaakt

/' worden.

/»Wat nu de wijze van behandeling betreft, hieromtrent

/'kunnen wij voor alsnog niet in bijzonderheden treden,
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/'Zonder secrets de mn'tier te verraden; het zi] voor U ge-

"iioeg gezegd, indien wij U verklaren, dat het volkomen

" zelfdruk is."

(was get.) WILSON eis O.

.3. VERSLAG VAN DEN HEER P. DOZT.

Het geschiedkundig overzigt betreffende de kunst, om
door middel van den zelfafdruk planten af te beelden, is door

den eersten gecommiteerde zoo uitvoerig en met zorg

behandeld, dat het ongetwijfeld aan het verlangen der Aka-

demie zal voldoen, ter bekoming van inlichting aangaande

deze kunstbewerking. Om die reden heb ik mij meer bij-

zonderlijk bepaald tot eene beschouwing van hare waarde

voor de botanische wetenschap.

Vooreerst komt hierbij in aanmerking de naauwkeurige

gelijkenis van het afgebeelde voorwerp. In dit opzigt over-

treft de zelfafdruk de teeken- en graveerkunst, voor zoo-

veel men de naauwkeurigst mogelijke afbeelding verlangt

van de omtrekken der vlakke of weinig verhevene planten-

deelen en vooral van de bladnervure. Daarentegen kunnen

dikkere plantendeelen en saprijke planten beter door de

teekenkunst worden afgebeeld, die ons tevens een duidelijk

beeld kan geven van den stand en de verschillende rigting

der bladen en takken, waartoe de zelfafdruk onvermogend

is. Ten anderen moet bij de beoordeeling van de waarde

dezer kunstbewerking voor de wetenschap in aanmerking

genomen worden de snellere, meer gemakkelijke en minder

kostbare uitvoering, waardoor zij in vele gevallen de voor-

keur boven de teekenkunst verdient. Men wordt door haar

alsdan in staat gesteld, om de beschrijvingen van zeldzame

planten uit andere werelddeelen door naauwkeurig gelijkende

afdrukken der bladen te verduidelijken, ofwel van de geheele

.
plant, indien die voor den zelfafdruk geschikt mogt zijn.
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De toepassing van den zelfafdruk op de kryptogamische

planten schijnt mij echter minder nuttige uitkomsten voorde

wetenschap te kunnen opleveren. Om die planten te kun-

nen onderscheideu is de getrouwste afbeelding in natuur-

lijke grootte niet toereikend. De zelfafdruk is nu even-

min hl staat, om de elementaire zamenstelling dier planten

aan te toonen, als de afteekening. Daarom vindt men ook

in elk wetenschappelijk werk, dat over die planten han-

delt, behalve de afteekening der plant in natuurlijke grootte,

tevens alle deelen dier plant vergroot afgebeeld, die tot

de kennis der soort vereischt worden. Aan de afbeeldingen

der kryptogamische planten, door zelfafdruk verkregen,

ontbreekt dus juist datgene, dat voor den kryptogamist de

meeste waarde bezit. Doch ook bovendien heeft men in

de tegenwoordig min kostbare en gemakkelijk te verkrijgen

gedroogde plantenverzaraelingen, de beste gelegenheid om

die voorwerpen uit het plantenrijk in natura te leeren

kennen. Zij bezitten namelijk eene eigenschap, die aan

de gedroogde phanerogaraische planten ontbreekt, dat men

ze slechts behoeft te bevochtigen, om ze haren natuurlijken

vorm te zien herkrijgen ; waardoor zij voor het onderzoek

even geschikt worden, als in den levenden staat. De fungi

maken hieromtrent eene uitzondering; doch deze zijn ook

daarenboven geheel ongeschikt om door zelfafdruk te wor-

den afgebeeld, uithoofde van hunne saprijkheid of ook van

de kleinheid der voorwerpen. Wat nu de afbeeldingen van

kryptogamen in het voorliggend werk betreft, zuo kan men

niet ontkennen, dat zij, uit een artistisch oogpunt beschouwd,

over het algemeen gelukkig geslaagd zijn. Vooral die soor-

ten, welke door eenen opmerkelijken vorm met andere

moeijelijk kunnen verwisseld worden, zijn daarin duidelijk

afgebeeld. Maar van de meeste rausci, hepaticae en liche-

nes ontbreken die kenteekenen der plant, waarop het alleen

aankomt ter onderscheidins; van verwante soorten, en ter
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verkrijging eeuer wetenschappelijke kennis van hare zameu-

stelling. Bij de meeste loofmossen bestaat het bovengenoemd

bezwaar voor het wel gelijken van zoodanige afbeeldingen

in al zijne kracht, dat men namelijk van den stand der

bladen aan den steng en van de rigting der takken een

onduidelijker beeld verkrijgt, dan de teekenkunst ons ver-

schaft.

Uit het bovenstaande volgt dus. mijns inziens, dat de

uitvoering en volmaking van den zelfafdruk, op de phanero-

gamische planten toegepast, aan de wetenschap veel voordeel

belooft ; terwijl de reden, waarom, naar mijne meening, die

kunstbewerking voor de kennis der kryptogamische plan-

ten minder nut kan opleveren, meer gelegen is in de on-

geschiktheid dier voorwerpen, om op die wijze te worden

afgebeeld, als ook in het onvermogen van den zelfafdruk

om die kenmerken af te beelden, die bij deze planten ter

onderscheiding der soorten moeten dienen. Onder die reserve

kan de ondergeteekende zich ook wel vereenigen met het

voorstel van zijne medegecommitteerden, om die uitvinding

uit een weteuscliappelijk oogpunt aan te bevelen.

Leiden, 13 Sept. 1854.

F. DOZY.
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Tegenwoordig, de Heeren: j. van geuns, \v. viioi-iu,

1. 1.. C. SCUROEUER VAN DEDKOLK, F. DOZV, D. 3. STORM BUYSING,

P. IIARTIIVG, F. J. STAMKART, J. P. DELPRAT, H. G. SEELIG,

p. >v. connAD, C. S. GF-AVIMANS, j. badom ghybem, g. vrolik.

Het proces-verbaal der Zitting van den aOs'sn Septem-

ber j.1. wordt gelezen, goedgekeurd en vastgesteld.

Worden gelezen brieveu van de Heeren halbertsma,

VOORHELM SCHNEEVOOGT, VAN OOBDT, VAN BBEDA, DE FREMEKT,

VAN DER KUN, G. j. MULDER, DONDERS en BRANTS, strekkende

tot kennisgeving, dat zij door verschillende oorzaken ver-

hinderd worden in het bijwonen dezer vergadering. Aan-

ffenomen voor berigt.

Gelezen een brief van den Heer c. j. maithes (Amster-

dam, 13 October 1854), strekkende tot verontschuldiging

over het niet vervullen zijner spreekbeurt op heden. Aan-

genomen voor berigt, onder aanbeveling voor latere ver-

vulling.

Gelezen brieven, strekkende tot dankbetuiging voor ont-

vangen Verhandelingen der Akademie, Deel I. Verslagen,

en Mededeelingen, Deel I, TT, ],3: van den Secretaris van

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins HEiVDRiK der Nederlan-

den ; van den Heer budge, Secrelar des Naturhistorische

Verein der PreussisiJie Rheinlande tmd Westphalen: van

den Heer wiedmann, IJibliothccairc de rAcademie Koi/ale

des Sdences en Baviére; van den lieer J. ciirestie.v, Bi-

Uiot/iecairc de la Sociétc Imperiale des Sciences de ragricul-
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ture et des aris de Lilie; van deu Heer tiedemann, bui-

tenlandsch lid der Akademie ; van Gedeputeerde Staten

der provincie Friesland ; van H.II. Curatoren der Hooge-

school te Groningen. Aangenomen voor berigt.

Gelezen een brief van den Heer Hoofd-Directeur van het

Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te Utrecht

(12 October 1854), waarin de ontvangst wordt aangekon-

digd van de in den brief nader omschreven tabellen van

Weerkundige Waarnemingen, en tevens verzocht wordt in

ruil te mogen ontvangen tegen de werken, door het voor-

noemd Instituut uitgegeven, de physische en mathematische

Verhandelingen der Akademie, als ook hare Verslagen en

Mededeelingeu.

Het eerste gedeelte van dezen brief wordt aaugenomen

voor berigt, en omtrent het tweede de Secretaris gemag-

tigd, den Heer Hoofd-Directeur voornoemd geregeld te

doen toekomen de verlangde Verhandelingen en de Ver-

slaffen en Mededeelingen der Akademie.

De Secretaris doet mededeeling van een bij hem ontvan-

gen schrijven van den Heer cuatix, Correspondent der

Academie impériale de Medédne te Parijs, het berigt be-

vattende, dat genoemde Akademie gaarne in ruil voor de

door haar uitgegeven Bulletins en Memoires wenscht te

ontvangen de werken door de Akademie uitgegeven.

Wordt besloten dit aanbod in dank aan te nemen, en

de Secretaris gemagtigd, de door de Akademie uitgegeven

werken aan de Academie impériale voornoemd te zenden.

Gelezen een brief van den Minister van Koloniën ('s Gra-

venhage, 20 October 1854, 1. A. N'. 5), waarmede, naar

aanleiding van eenen brief van den Secretaris der Akademie

van den 12''^" October N". 157, de acht eerste nommers
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wordeu gezonden van hel door het liataviaasdi Genooi-

schap van Kunsten en Wetenschappen uitgegeven '^'ijd-

schrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde, ten be-

hoeve der Akademie welwillend afgestaan door den Heer

Mr. L. vv. c. KEUcuENius, gewezen mede-redacteur, thans

waarnemend Secretaris-Generaal bij het Departement van

Koloniën. De Minister zegt zorg te zullen, dragen, dal

van de vervolgnummers een exemplaar aan de Akademie

worde gezonden.

Wordt besloten Zijner Excellentie dank te zeggen voor

(leze heusche oplettendheid jegens de Akademie, gelijken

dank den Heer Mr. keuchenius over te brengen, en het

belangrijk boekgeschenk te plaatsen in de boekerij der

Akademie.

Gelezen brieven van den Ambassadeur der Vereenigde

Staten van Amerika ('s Gravenhage, 34 October 1854) ;

van den Secretaris der Camhridge PhilosopMcal Societi/

(Cambridge 1854) ; van den Secretaris der Commissie voor

de geologische beschrijving der Kaart van Nederland ; van

den Heer bernardin biondellj te Milaan, in verband met

een schrijven van den Minister van Binneulandsche Zaken

(27 October, S^e Afd. N'. 124); van den Secretaris der

Kouigl. Preussische Akademie der Wissenschaften, strek-

kende ten geleide van Boekgeschenken. Wordt besloten tot

schriftelijke dankzegging en tot plaatsing der boekge-

schenken in de boekerij.

De Secretaris legt over de expeditie-lijst der verzendin-

gen door de Akademie geschied den IGi^s" Julij 1853 en

in de maand September 1854. Hij stelt voor, dat eene

lijst der binnen- en buiteulandsclie Genootschappen, waar-

aan de Akademie hare werken zendt, zal worden opgenomen

in de Verslagen en Mededeclingen ; opdat blijkr waarheen
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deze werken worden gezonden ; zoo uoodig, aanwijzing ge-

schiede der op deze lijst ontbrekende Genootschappen, waar-

mede het wenschelijk zoude zijn verbindingen aan te kuoo-

pen, en de leden der Akademie in de gelegenheid gesteld

worden, des verkiezende, in de paketten der Akademie in

te sluiten, hetgeen zij mogten verlangen buitenslands te

verzenden.

Wordt dien overeenkomstig besloten, en den Secretaris

dank: gezegd voor zijne bemoeijingen ten deze.

De Heer stamkart leest, naar aanleiding van het be-

sluit der jongste buitengewone Vergadering, het afschrift

voor van den brief, door de buitengewone Vergadering van

den SOsien September vastgesteld en den Minister van

Binnenlandsche Zaken gezonden over het mundo-motorium

van de H.H gleuns en deutgen.

Gemelde brief houdt in, dat de eenige, wezenlijke wijzi-

gingen, die de H.H. gleuns en deutgen aan de thans ge-

bruikelijke planetaria en telluria hebben toegebragt, daarin

bestaan, dat zij eerstelijk de kogeltjes, die de aarde en

binnen-planeten voorstellen, aan de uiteinden van armen

bevestigen, welke op spillen rusten, en door een harden

slag of stoot, met snelheid kunnen worden omgedraaid ;

en ten tweede, dat zij het kogeltje, dat de aarde moet

verbeelden, naar den bekenden toestel van bohnenberger

tusschen drie ringen hangen, opdat het zich met eene

groote snelheid om zijne as zoude laten wentelen, en , onder

die wenteling zijne as zoude dwingen denzelfden stand

in de ruimte te behouden. De eene wijziging, zoowel als

de andere, maakt den toestel voor zijn eigenlijk doel, de

verklaring van de verschijnselen, die uit de beweging der

ligchamen des zonnestelsels ontstaan, min geschikt dan te

voren, maar daarentegen meer geschikt om valsche denk-

beelden omtrent het wezen van het zonnestelsel op te wek-



( 362
)

keil. De brief aan den Minister zet nu verder uiteen,

waarom het zoogenaamde mundo-motorium ongeschikt is,

om juiste denkbeelden te doen ontstaan omtrent de wezen-

lijke snelheden, waarmede de aarde zich om de zon en om

hare as beweegt. Over het denkbeeld, om den toestel van

BonNENBERGER op een planetarium te plaatsen, wordt geen

gunstig oordeel uitgesproken, en dit door daartoe bijge-

bragte gronden gestaafd. Voorts wordt aangegeven, dat de

lieer gleuns wijst op de werktuigelijke middelen, waardoor,

bij de gewone planetaria, de aarde en planeten in beweging

worden gebragt, en dat hij daar tegenover stelt de meer

vrije bewegingen bij het mundo-motorium. De brief der

Akademie erkent, dat eene beweging door werktuigelijke

toestellen, raderen enz. voortgebragt, geheel van de natuur

afwijkt, en dat bij het mundo-motoriurn de eenmaal voort-

gebragte bewegingen meer vrij zijn, en het niet te ont-

kennen is, dat zij dus ook meer overeenkomstig de natuur

zijn. In zoo verre zonde het mundo-motorium eenige voor-

keur verdienen boven een gewoon tellurium Maar, daar-

gelaten nog, dat men daarbij toch ook, en den arm en

den vinger moet wegdenken, om alleen de om de zon loo-

peiide en om hare as draaijende aarde te zien, zoo hand-

haaft zich het parallelismus van de as der aarde, in het

toegezonden werktuig, veel te kort, om zulk eene voor-

stelling te geven. En, indien de as der draaijende aarde

al i'.eer spoedig eene andere rigting verkrijgt, dan open-

baart zich juist het tegendeel van hetgeen aangewezen moet

worden. Mogten andere exemplaren hieromtrent betere uit-

komsten aanbieden, dan zouden zij meer aan liet doel dur

zamenstelling voldoen, raaar het weinige paedagogische nut,

dat hieruit — zoo al — te trekken is, weegt niet op tegen de

anderszins geopperde bedenkingen, en zoude met den toe-

stel van BOUNE.NBERGEK alleen ook te verkrijgen zijn. Naar

aanleiding van een en ander meent de Akademie, dat er
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geene termen zijn, om het m?(ndo- jTiotorJMj/i voor het onder-

wijs aan te bevelen.

Wordt gelezen een brief van den Minister van Koloniën

('s Gravenhage, 19 Ootober 1854), waarin, onder dankzeg-

ffins, de ontvangst wordt berifrt van het terucrtfezondeu

verslag van Dr. J. k. ooukaas, omtrent hetlepreuzen-eta-

blisseraeut Batavia in de kolonie Suriname, met de daarbij

gevoegde afschriften van het rapport van den Heer voor

HELM SCHNEEVOOGT en van het advies van den Heer prüïs

vxfi DER HOEVEPi. De Minister zegt tegen het voorstel om

het verslag des Heeren schneevoogt in de Verslagen en

Mededeelingen der Akademie op te nemen, geene andere

bedenking te hebben, dan dat Zijne Excellentie op het

Bestuur niet mag laten kleven eene beschuldiging van on-

verschilligheid en achteloosheid in de aanwending der mid-

delen, welke den voortgang der lepra hadden kunnen stuiten.

Behalve dat omtrent dit onderwerp een aantal verordeningen

in Suriname zijn uitgevaardigd, welke, bij strikte toepas-

sing, het beoogde doel hadden kunnen trefl'en, blijkt Zijner

Excellentie nog uit de officiële berigten, dat de aandacht

van het koloniaal bestuur voortdurend daarop blijft geves-

tigd, terwijl ook de herhaalde raadpleging met de Eerste

Klasse van het voormalig Instituut en thans met de Aka-

demie op nieuw het bewijs levert, dat het verwijt van den

Heer schneevoogt geenszins verdiend is. Maar plaatselijke

gesteldheid en geringe medewerking schijnen alle pogingen

van het Bestuur in dit opzigt te verijdelen. Eenige der

moeijelijkheden, waarmede men te kampen heeft, worden

voor de informatie der Akademie door den Minister op-

geteekend.

De verspreide ligging dor plantagiën over eene groole

uitgestrektheid maakt een naauwletteiid geneeskundig toc-

zigt schier onmogelijk ; veel zou daaraan worden te gemoet
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gekomen, wanneer de als besmet verdachte slaven tijdig

aan het geneeskundig onderzoek wierden onderworpen ; in

stede hiervan openbaart zich wel eens de neiging om de

slaven zoo lang mogelijk aan den arbeid te houden, en

spreekt het van zelf, dat hun verlengd verblijf voor de

overige bewoners schadelijk is; terwijl eene tijdige verwij-

dering, zoo al niet tot genezing leidende, althans het ge-

vaar van besmetting zou verminderen. — Hetzelfde vindt

plaats in de stad Paramaribo, waar men het bestaan der

ziekte zooveel mogelijk zoekt te verbergen, vooral wanneer

een der familieleden door de besmetting wordt aangetast.

Het is ook wel gebeurd, dat de aangifte der besmettelingen

door de geneeskundigen ter plaatse niet zoo tijdig als wen-

schelijk ware geweest, plaats vond, welligt uit vrees van

het vertrouwen in hunne discretie en daarmede hunne prak-

tijk te verliezen. Door het aldus medegedeelde zal, naar

de Minister vertrouwt, bij den Heer schnbevoogt geen

bez*aar bestaan, om de hierboven bedoelde zinsnede eeni-

germate te wijzigen, waarmede alsdan bij Zijne E.\cellentie

alle bedenking vervalt tegen de openbaarmaking van zijn

anders veelzins belangrijk verslag. De Minister voegt er

bij, dat op de toezending der verlangde werktuigen reeds

orde is gesteld, terwijl ook uit het berigt van den Gou-

verneur van Suriname, ten geleide van het verslag van

Dr. ooiJKAAS blijkt, dat reeds voorzien is in de behoefte

van een zieken- en lijkhuis. De overige opmerkingen der

Akademie zullen aan den Gouverneur van Suriname worden

medegedeeld, met uitnoodiging om zooveel mogelijk daarop

te letten. De Minister ontveinst echter niet, dat tegen eene

verplaatsing van het lepreuzen etablissement gewigtige be-

denkingen bestaan, niet alleen van geldelijken aard, maar

ook wegens het gevaar, waaraan de overige bevolking door

de aanraking met de besmettelingen van dat etablissement

zoude worden blootgesteld.
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De Voorzitter licht het verslag van den Heer schkee-

vooGT foe, en doet uitkomen, dat door eene gemakkelijk

te verklaren opvatting aan den Heer schneetoogt eene

zinsnede wordt toegeschreven, wel is waar in zijn verslag-

voorkomende, maar aan dat van den Heer ooykaas ont-

leend en daaruit woordelijk overgenomen. De brief van

den Minister is aan den Heer schneevoogt, wegens ambts-

pligt heden afwezig, door den Secretaris medegedeeld, en

met toestemming van genoemden verslaggever is de Voor-

zitter geregtigd aan de goedkeuring der Vergadering te

onderwerpen eene zinsnede, in te lasschen in het den

Minister gezonden rapport, opdat blijke, dat de Akademie

bij het overnemen der zinsnede van den Heer ooykaas, er

verre af is te meenen, dat tot de tegenwoordige Regering
'

het verwijt mag gerigt worden van onverschilligheid en

achteloosheid, in al wat betrekking heeft tot de lepra in

Suriname.

Wordt als nu de bedoelde zinsnede in beraadslasina:

gebragt, en met eenparige stemmen besloten, dat zij in het

verslag zal worden ingelascht en aan den Minister onder-

worpen met de vraag, of er als nu nog bij Zijne Excel-

lentie bedenkingen zijn tegen het openlijk in druk uitgeven

van het rapport van den Heer schneevoogt?

Wordt ingebragt eene door den Heer bleeker te Batavia

voor de werken der Akademie ingezonden Verhandeling

over eenige visschen van van Diemensland. — Zij wordt

in handen gesteld van de H.H. J. vA^ der hoeven en

schlegel met beleefd verzoek om, omtrent de plaatsing

daarvan in de verhandelingen der Akademie, haar zoo mo-

gelijk in de volgende vergadering te willen dienen van

berigt, voorlichting en raad.

Gelezen een brief van den Heer ii. sionte (Zierikzee 26
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C_)ct. itsS-l') in substantie irihoudunije, dat liij rerds vonr

uenigen tijd en zeer toevallig op de gedachte kvraiu, dat

er welligt mogelijklieid konde bestaan, om, geadsisteerd

door een voornaam werktuigkundige het dieplood te doen

vervangen door een middel, waardoor de gevaarlijke on-

diepten spoediger ontdekt «ouden worden dan tot heden

het geval was. Hij verlangt dit denkbeeld aan het oordeel

der Akademie te onderwerpen, en wenscht te weten, of,

als het middel door liem bedacht, bij nadere beoordeeling»

door een ander en beter wierd vervangen, het toch zijn

uitsluitend eigendom zoude blijveu en hem regt en aan-

spraak zoude geven op de eer en de voordeelen, die daaruit

konden voortvloeijen.

Wordt op voorstel van den Voorzitter besloten, dat den

Heer monte zal worden geschreven, dat het hem even als

elk vrijstaat zijne denkbeelden aan het oordeel der Aka-

demie te onderwerpen.

Wordt gelezen een rapport, ingezonden door de H.H.

VAN HEES en KAïSER op de beschrijving van eenen nieuwen

Colori- en PJiotometer, der Akademie aangeboden door den

Heer p. J. hollman te Edam. De verslaggevers berigten,

dat de toestel van den Heer hollman, gelijk die van biot

en VAN BEEK, is een eigentlijke polarisatie-toestel, zijdelings

aangebragt aan eene verlenging van het objectiefeinde eens

kijkers. Na eene beschrijving daarvan besluiten zij, dat

het voorname verschil tusschen den Colorimeter van den

Heer hollman en dien zijner voorgangers in het aanwenden

bestaat van wigvormige gypsplaatjes, terwijl de Heeren

BIGT en VAN BEEK gyps- of glimmerplaatjes gebruikten,

door hunne natuurlijke splytingsvlakten begrensd, en zij

de opvolging der kleuren verkregen door eene meerdere of

mindere helling der plaatjes, op de as des toestels. Naar

de raeening der verslaggevers zal het slijpen der jjlaatjes
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bij eeiie genoegzame breedte en uit een zoo week kristal

als het gyps, met de naauwkeurigheid, die hier gevorderd

wordt, eene opgaaf zijn, waaraan zelfs door een geoefend

kunstenaar bezwaarlijk zal worden voldaan.

Het middel, door den Heer hollman aangewend om de

lichtsterkte der artificiële ster te veranderen, achten dv.

verslaggevers doelmatig gekozen. Maar geene der beide

lichtbronnen, door den Heer hollman voorgeslagen, voldoet

aan het vereischte van eene standvastige lichtbron ter ver-

gelijking. Na zulks nader uiteengezet te hebben, meenen

de verslaggevers, op grond van het door hen aangevoerde,

te moeten betwijfelen, of de Colori- en Pholometer van den

Heer hollman, waarvan de vervaardiging met groote moeije-

lijkheden zoude verbonden wezen en aanmerkelijke uitgaven

zal vorderen, bij het gebruik aan het doel zoude beantwoorden.

Zij stellen derhalve voor, om den Heer hollman, onder

dankzegging voor zijne mededeeling, een afschrift van hun

verslag toe te zenden.

Wordt dien overeenkomstig besloten, en de Secretaris ge-

magtigd den Heer hollman dit verslagte doen geworden, onder

terugzending zijner mededeeling en dankbetuiging voor haar.

De H.H. G. VROLIK in eigen naam, de Heer dozy, in

eigen naam zoowel als in dien van den Heer de veiese, le-

zen hunne Verslagen voor over de Physiantotypie of Zelf-

afdruk der voorwerpen in de natuur voorkomende, naar

aanleiding van het in de gewone vergadering van den

27sten Mei j.1. ingebragt Boekgeschenk der Regering van

Oostenrijk over de Cryptogamisc/ie flora der vallei Arpasch

door HEUFLER. Wordt besloten deze drie Verslagen op te

nemen in de Vérslagen en Mededeelingen der Ahademie.

De Heer .<!EELIG spreekt, ter vervulling zijner spreek-

beurt, orrr dr wijze van fabricatie en over f/r' hoedanigheden
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van hei Kngelsch ijzer, in zijne drie toestanden van gegotin

ijzer, van gesmeed ijzer en van staal. Hij schildert iu ili-

eerste plaats de onderaarsche steenkolen-beddingen en ijzci-

ertslagen van South-Stafi'ordshire, beschrijft vervolgens de

sinelting van het erts in de hooge ovens, de bewerking

daarvan tot smeedijzer en de staalbereiding uit de ijzeren

staven. Ten slotte rigt de spreker de aandacht op di:

groote verbeteringen, in de laatste jaren in Duitschland

aangebragt in zijne ijzer- en staalfabricatie, waarvan onlangs

proeven werden gegeven, ter gelegenheid van de tentoon-

stelling der voortbrengselen van Duitsche nijverheid in

Munchen

.

Daar de spreker zijne voorlezing niet voor de werken der

Akademie wenscht nan te bieden, valt daarop geen besluit.

De Heer bado.n GnuBEN spreekt over het onderzoek der

rigtingen van de hoofdassen der ligchamen, en de waarde

hunner momenten van traagheid, ten opzigte van die assen,

in verband met het als oorsprong gekozen punt. Hij licht

deze voordragt toe met daartoe medegebragte toestellen,

en biedt eene daarover zaamgestelde Verhandeling aan ter

plaatsing in de werken der Akademie. Wordt besloten haar

in hauden te stellen van de H.H. LOB.A.TTO en stamkabt,

met beleefd verzoek, om daarop, zoo mogelijk in de vol-

gende vergadering der Akademie te dienen van berigt,

voorlichting en raad.

De Heer iiabtinr zegt zich voorbereid te hebhen otn in

deze zitting onderzoehingen voor te dragen over de bron

der stikstof voor de planten en het anmioniakgehalte der

dampkri7igslucht, bewerkstelligd door den Heer J. w. Gvy-

MNG en door hem- Daar de volgens de wet bepaalde tijd

dezer vergadering scliier verstreken is, behoudt hij zich



( 369
)

voor daarop in de volgende Vergadering terug te komen.

De Voorzitter beveelt de Akaderaie daartoe bij den Heer

nARTiNG aan.

Bij de laatste omvraag berigt de Secretaris staande deze

vergadering voor de Verslagen en Mededeelingen ontvan-

gen te hebben een betoog van den Heer brants, over het

beeld dat zich in het zamengesteld oog der gelede dieren

vormt, naar aanleiding eener dienaangaande gemaakte op-

merking van GöTTSCHE. Het wordt in handen gesteld der

Commissie vau redactie.

Niemand heeft iets verder voor te stellen, en de versra-

derins wordt gesloten.

BINNEN- EN BÜITENLANDSCHE

AKADËHIËN EN GELEERDE GENOOTSCHAPPEN,

WAARAAN DE VERKEN DER KONINKLIJKE AKADEMIE VAN

WETENSCHAPPEN WORDEN GEZONDEN.

N E D E B I, A M D E N.

Hoogeschool te Leiden.

„ „ Utrecht.

„ „ Groningen.

Atlienaeum illastre te Amsterdam.

„ „ ,, Deventer.

Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem.

Genootschap, (Teijlers Tweede) te Haarlem.

(Zeenwsch) der Wetenschappen te Middelburg.

(Provinciaal ütrcchtsch) van Kunsten en Wetenschappen

te Utrecht.

(Balaafsch) der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te

Rotterdam.

VlïESr.AGEN KN UEPEDEELINGKN, DEEL II. '2^
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Gcnootscliup, tProvinciaalj van Kunsten en Wctensclmppen in Noord-
Brabant te 's Hertogeiibosch.

(Wiskimdic;) onder de zinspveiik: een onvermoeide arbeid

komt alks te boven, te Amsterdam.

(Zoüloi^iseii) Natura Arfis Mayistra te Amsterdam.
(Friosih) voor Geschied-, Oudheid en Taalkunde, gcvcs-

tif^d to Leeuwarden.
Koninklijk Instituut van Ingenieurs te Delft.

Koninklijk Ncderlandseli Meteorologisch Instituut te Utrecht.

Ovcr-IJsscNche Vcreeniging tot onlwikkeUng van Provinciale welvaart
te Zwolle.

Nederlandsche Handel-Maatschappij.

Ncdcriandsch Weekblad voor Geneeskundigen to Amsterdam.
Nederlandsche Maatschappij tot de bevordering der Geneeskunst te

Arnhem.
Nederlandscli Lancet te 's Gravenha^e.
Tijdschrilt voor het Zuewez-en en de Zcevaartknnde te Amsterdam.
Redactie Algenieenc Kunst- en Letterbode te 's Gravcniiagc.

y, Vaderlatidsclie Letteroefeningen.

„ van het Kepertorium.

„ van de Gids.

„ Arasterdamsche Conrant.

(NB. Deze negen laatste ontvangen alleen de Verslagen en Mcde-

deeliugcn.

o o S T-I N D l È,

Bataviaaich OeTWoïscJiap der Ktmsten en Wetenschappen (e Batfria.

Natuurkundige Vereeniging in Ncderlandsch Indië te Batavia.

Académie royale des Sciences, Lettres et Arts de Belgique te Brussel

Académie royale de Medecine de Belgique te Brussel.

Société royale d'ApricuIture et de Bolaniqne te Gent.

Sociéte' royale des Sciences te Luik.

FR A IVK R IJ K.

Académie Impériale des Kcienf-es te Parijs.

Muséum d''ïIistoire Naturelle te Parys

Son Exccll. Ie Ministre de la Gucrre voor de Mémoires de Médécine,

de Chirurgie et de Pharuiacie miüiaires te Parijs.

Académie Imperiale de Medecine te Parijs.

Société Impériale des Sciences do TAgriculturc et des Arts te Kijssel.

Liniiéennc de Nurniandie te Caen.

Académie Impériale des Sciences, Belles Lettres et Arts te Lyon.

Société Impériale d'Agricnlturc, d'Histoire Naturelle et Arts ntiles

te Lyon.

Linnécnne te Lyon.

du Muséum d'IIisioirc Nalnrelle te Stra*(sbnrg.
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Acndéinic Impi'riiiln iles Sciences, Belles Lettres <M Arts te Bordeaui-
Société des Seiences Naturelles te Cherbourg.

ITALIË.
Accademia Pontlficia de Nuovi Lincei te Home.

SARDINIË.
Académie royale de Savoie te Chambery.

Accademia realc delle Scienzc te Turin.

SPANJE.
Acade'mia Especial de Ingenioros te Madrid.

G n O o T-B R I T A N J E.

Royal Society te Londen.

Cambridgc Philosophical Society te Cambridge.

Zoological Society te Londen.
Uoyal Medico-Chirnrgical Society te Londen.

Gny's Hospital te Londen.
Linnean Society te Londen.

Electrical Society te Londen.

Royal Institution of Great Britain te Londen.

Hydrogvaphical office (Admiralty) te Londen.

Royal Society te Edinburg.

., Observatory te Edinburg.

„ IrLsh Acadcmy te Dublin.

AMERIKA.
American Acadcmy of Arts and Sciences te Boston and Cambrid^e

Massachuselts.

State Library of New York te Albany.

Academy of Natural Sciences te Philadelphia.

Philosophical Society te Philadelphia.

American Association for the advancement of Science te Philadelphia.

Smithsonian Institution te Washinpfon.

National Institution for the promotion of Science te Washington.

Wisconsin state agricultural society te Madison.

DUITSCHLAND.
PUtJISSEN.

Königliche Akademie der Wissenschaften te Berlijn.

Redaction von .t. müller''s Archiv te Berlijn,

nirector der Königliche Sternwarte te Koningsberprcn.

Gesellschaft f. Vaterlandische Kaltur te Breslnn,

K. K. Leopoldinisch-Carolinische Akademie der Naturforschcr te Bonn.

Nalurhistorisches Vercin der Preussischen Eheinlande u. "Westphalcu's

te Bonn.

OOSTENRIJK.
Kaiserliohc Akademie der Wissenschaften te Weenen.
Gesellschaft der Frounde tür Natnrkundiqe Wissenschaften te Weenen.
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ZoSlogiscli-Uotaiiisi.li Vcruin te Weeucn.

K. Königlichen Geologische Keichsanstalt Ie Weencii.

Köninglich-Bohmische Gesellscliaft der WisBcnschaften te Pmap;.

B E IJ E n E N.

Königliche AkaJemio der Wisschenschafien te Munchen.

Physikalische Medicinischc Gesellschaft te Wurzburg.

Archiv fur PatholoKisclie Anatomie u. Physiologie und für GlinUclio

Medicin te Wurzburg

Naturforschende Gesellscliaft te Bamberg.

II A N N O V E R.

Königliche Gesellschaft ilei- Wissenschaften te GöMingen.

SAXEN.
Königl. Sachsische Gesellschaft der Wissenschaften te Leipzig.

Heóaction von die rieidcU)crger Jahrbüchcv der Litteratur te Leipzig.

Rcdaction von sciimidt s Jahrbücber der In- und Auslandische Gc-

schichte der Medicin te Leipzig.

Fiirstlich-Jablonuwskisclie Gesellschaft te Leipzig.

Eedaction der Botanische Zeitung von moiil te Ualle.

WURTEMBERG.
Das Verein für Vaterliindische Naturkunde te Stuttgart.

II A N A V.

Wetterauische Gesellschaft für die Gesammte Naturwissensohafton te

Hanau.

ZWITSERLANB.
Sociéte' de Physique et d'Histoire Naturelle te Geneve.

Société Vaudoise des Sciences Katurelles te Lausanne.

Socie'te' Helvétique des Sciences Naturelles te Bern.

RUSLAND.
Academie Impe'riale des Sciences te St. Petersburg.

Academie Impériale te Cazan.

Société Impériale des Naturalistes te Moskow.

Directeur van het Observatorium de Pulkowa.

Societas Scientiarum Fennica te Helsingfors.

DENEMARKEN.
Kongclige Danske Videnskabernes Selskab te Kopenhagen.

Direktor der Sternwarte te Altona.

ZWEDEN, NOORWEGEN.

Kongelige Frcdcviks Universitat te Christianio.

Kongelige Vetcnskaps-Akademien te Stockholm.

Societas Scientiarnm te Upsal.
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O V E E Z I G T

UEB IN DE MAiND OCTOBER 1854 DOOR DE

KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN ONTVANGEN

BOEKGESCHENKEN.

NEDERLAND.
Verhandelingen der Commissie voor de Geologische Kaart

van Nederland. Deel II. Haarlem 1854, 4".

Inhoud.

"Verslag der vcrriglingen van de Commissie tot üctober 1853.

j. BOSQDET. Monographie des Crnstacés fossiles du terrain dn Duché

de Limburg

G. A. VESEMA. De Barnsteen in de provincie Groningen, met een na-

schrift van F. A. W. MIQOEI..

\r. c. H. STAEING. Het eiland Urk, volgens den Hoogleeraar p. har-

TiNG en het Nederlandsch Diluvium.

Lijst der versteeningen uit de tertiaire gronden van Gelderland en Over-

ijssel, door de Commissie.

j. BOSQUET. Notice sur quelques nouveanx Brachiopodes du système

Maestricfatien.

De vrije Fries. Mengelingen, uitgegeven dcor het Friesch

genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde.

Nieuwe Serie. Deel I. 1"« Stuk. Leeuwarden 1854. 8\

Inhoud.

j. TAK LEEDWEN. Verslag van een Handsclirift, nagelaten door den

Heer f. d. fostein.

n. o. FEiTH. Dagboek of Aanteekeningen van Dr. geoegids westen-

DOEP, 1366—1578.

A. TELTiNG. De Sint Maartenskerk te Franeker, oorkonden en berigten

uit het oudste Kerkenboek te Franeker.

Zes-en-twintigste Verslag der Handelingen van het Friesch genootschap

enz. over het jaar 1853— 1854. 8''.

j. SWART. Verhandelingen en Berigten betrekkelijk het

zeewezen en de zeevaartkunde. Nieuwe volgorde. Jaar-

frani- 1851. N'. 3 Amsterdam 1854. 8'.
o D

Inhoud 1''= Afdeelinq.

Kustlichten op de kusten van de Vcrecnigdc Stalen van Noord-Amerika.
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Kuatlichteii op de Noord- en Weslkusten van Frunlirijl;, Spanje en

Portugal.

V. HuvsEus. De Invcstigator-straat, Golf van Kt. Vincent, Port Adt--

laïde, Backstairs-passage, Guichen-baai en zuidzijJc van Kangaroe^

eiland.

Verandering in de betonning in de Wezer.
j. SWAUT. Mededeelingen betrekkelijk de kaart van de Znidkust van

Nieuw-Holland.

Zeekaarten, uitgegeven door liet Uydrographiscli Bureau

der Engelsche Admiraliteit.

j. A. MOLSTER. Regtszaken.

Korte Berigten, Mededeelingen en Opmerkingen, betrekkelijk de Zee-

vaart, Aardrijkskunde, Koloniën, ena.

Correspondentie.

2^« Afdeelimj,

Extract uit het Verslag der Commissie tot het verbeteren der Indische

zeekaarten over 1853.

Uittreksel uit het Journaal van opname eu verificatie, gehouden door

den Kapitein ter zee w. stort, over 1853.

Rapport van de reis Zr. Ms. brik Lynx, van Nederland naar Suriname.

n. A. VAN DER öPEcu OEREEN. Ouderzock betrekkelijk buitenlandscbc

houtsoorten.

Opgaven bij het gebruik der Triangulatie van de kaart der zeegaten

van Vlieland, Terschelling en Ameland.

F. EDüARD ECKSTEïN. Levcnsschets van den Russischen Admiraal t. r.

BELLINGSUADSEN.

O. J. BEKGUDiB. Worpen met den bronzen moiiier ïi 12 duim.

Extract uit het Ver&lag van den oefeniugstogt met Z. M. instructie

-

brik de Zeehond, in 1854.

STAVENissE DE BRAOw. EcDC Opmerking aan boord van Z. M. i'rcgai

Prins Hendrik der Nederlanden, betrekkelijk de reede Kemo.

LEüPE. De vestiging der Hollanders op Mauritius in 163S.

Koninklijk Besluit ten aanzien der opleiding van jongelingen tot adel-

borsten aan boord van Z. M. oorlogsschepen.

Het verbranden van Z. M. korvet Sumatra.

Mutatiën enz, bij de Marine, van 1 Julij 1854 tot 1 October 1854.

Opgave der in dienst zijnde oorlogsbodems op 1 October 1854,

Tijdschrift der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering

der Geneeskunde. Vijfde Jaargang. 1854, Augustus.

Arnhem S"".

Inhoud.

Handelingen van de zesde Algcmeeue Vergadering der Nederlandsche

Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, gehouden te Middel-

burg, den 2Istcn en 22sieii Junij 1854.

A. FOKKER. Toc-^praak ter opening van de ze.-;de Aljjenu't'nc Vcrgiule-
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ring der Nederlaudsclic Mautschappij lot bcvurüeriug ilci' Ueuccs-

koDSt, op den 2Utt:n Junij 1Ö52 te Middelburg.

j. p. iiEiJE. Verslag van den toestand der Nederlaiidsche Maatschappij

tot bevordering der Geneeskunst, en van de werkzaamliedeu harer

Afdeeiiügen, voorgedragen in de zesde Algemeeoe Vergaderiog.

L. MULDER. Leesboek over de mestinakerij, de wijze van

bemesting en vruchtbaarmakiug van deu grond. De-

venter 1854. 12°.

G. MEES. Historische Atlas vau Noord Nederland, van de

XVl*iö eeuw tot op heden. Vijfde Afiev. Derde kaart.

Uotterdam 1854-. fol.

Catalogus van de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde

Gemeente te Amsterdam. Amsterdam 1854<. 8^.

•i van boeken, plaatwerken en kaarten, over de

Nederl. bezittingen, zoo vroegere als tegenwoordige, in

Azië, Afrika en Amerika. Amsterdam 1854. 8".

Verzamelingstabel der waterhoogten langs den Bo<ven-.-ltiju,

Waal, Merwede, enz., waargenomen in de maanden

Junij, Julij en Augustus 1854.

OOST-INDIÉ

Natuurkundig Tijdschrift voor Nederl. Indië. Deel VI.

Nieuwe Serie. Deel 111. All V en VI. Batavia 185-k S'.

Inhoud.

j. j. ALTUKEK. Scheikundig onderzoek der delfstof, welke sommige ar-

beiders in het stcenkolen-etabliösement Oranje-Nassau op Büruco eten.

r. j. MAiEiï. Scheikundig onderzoek van het mineraalwater uil deu mod-
derwal, voorkomende op eene paal afstands van de dessaLaban, dis-

irikt Goenoeng Kending, regentschap Soeraba^'a.

V. BLEEicER. FauDae ichthyologicae Japonicae. species novae auct.

G. F. DE BHUYN KOPS. Ovcr ccuige Onderzoekingen in den Oceaan.

ü. A. i>B, LASGE. Onderzoek naar de ongelijke dikte der lappen van

het uuiversaal-insirunient van pistor en martin, bchoorende lot de

werktuigen voor de sterrekundige plaatsbepaling in Ned, Indic.

j. A. G. A. L. BASaLE. MetcoroIogische waarnemingen op het eiland

Dccima geduvende eenc zoosverduisterijig op il IJccembor 18j-i van

ui' 10 uur 's morgens tot 2 uur in den namiddag.

1'. BLEEKbi:. Vijfde Injdragc tol de kennis der icliiliyologisclie Faunn
van Anitioiim.
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w. H< SHIT. Vervolg van het onderzoek naar stecnkulen, in ilc iiHbïJ-

heid der Meeuwenbaai (zuidwesthoek van Java).

Uittreksels uit de «anteekeningeii der vergaderingen van de besturende

leden der Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch Indië, gehou-

den den 22Btfn Junij en eden Jnlij 1854.

Berigten van verschillcndeu aartl.

Vulkanische verschijnselen in Nederlandsch Indie.

Warme bron in de vallei van Tclokbetong.

Verrigtingen der mijn-ingenieurs in Nederlandsch Indie.

ï'. ELEEKER. Eleotus Tolsoui, eene nieuwe soort van -lava's westhoek

nabij de Meeuwenbaai.

Pcrsonaliën.

Index specierum piscium Malayo-Moluccensium et Japo-

nensium in Volumine Vi\ Diarii Societatis Scientiaruui

Indo-Batavae descriptarum, adjectis locis habitationis.

Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde,

uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kun-

sten en Wetenschappen. Jaargang I, Aflevering I—VIII.

Batavia 1853. 8°.

BELGIË.
Bulletin de PAcademie Royale de Medecine de Belgique.

Année 1853—54. Tom XIII. N\ 9. Bruxelles I85I 8-.

Table.
Séance du 27 Juin 1854.

CommnnicationH du Gouvernement.

Correspondance.

Communication scienlifiqtie.

CROCO. Mémoirc sur les posi'.ions speciales des membres dans les ar-

thrites chroniques.

Rapports et di'scussions.

LOMBARD. Rapport de la Commission charge'e d'esaminer un Mémoire

de M. FOORCAüLT sur les eaux gazeuses et les sources mine'rales,

considere'es au point de vue de la physiologie, de la thérapeutique

et de réconomie domestique.

EAiKuu. Kapport de la Commission chargée d'esaminer Ie Mémoire de

M. CRAUX, relatif au cholera épidémique.

MARiNüS. Rapport sur uu Mémoire communiqué par M.lefÈvre, den-

tiste a. Bruges, relatif ïi la chirurgie dentaïre, considerée au point de

vue médico-légal.

GODZÉK. Rapport ^ur deux Me'moircs de MM. beyran et r»KMKTRiiiP

i
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DALLAS, relalifs 'a uiic paralysio du nerf oculu-niutcur i'Xtcriie et ii

un traitement rationnel de la bleniiorrbagic.

Onvrages présenlés.

ITALIË.
B. BlONDELLi. Saggio sui Dialetti Gallo-Italici. Milaiio

1853. 8'.

ENGELAND.

üe ontbrekende werken van de Transactions of the Cam-

bridge Philosophical Society. Vol. I, II, part t, III,

IV. Cambridge 1822—1833. 4\

Transactions of the Cambridge Phil. Society. Vol. IX,

part 3. Cambridge 1853. 4".

Contents.

.7. n. ROHKs. On the Oseillations of a supeiisioii chain.

ö. G. STOKKS. On the Composition and Eosoluiion of Streams of Po-
larized Light from diffei'ent sources.

E. BECKETi iiEsisoN. On some recent Improvemems in Clock-esca-

pements

li. PEiRSOs. The Theory of the long Incquality cf Uranus and Nep-
tnne, depending on the Ncar Comraensurability of their Mean Mo-
lions. An Essay, which obiahied the Adanis Trizc for the year 1850

in the University of Cambridge.

Van de Hydroyraphic Ofpce AdmiraUy Ie Londen.

ZAHRTMAN?;. The Danish Pilot. London 1853. S'.

G. KLlNT. Sailing Directions for the Baltic Sea and the

Gulf of Pinland. London 185k 8'.

B. c, ALLEN, w. r. sNOW and E. A. INGLEFIELD. Eemarks

in Baffin-Bay. London 1853. 8'.

The Light-Houses of the AVest-India Islands and adjacent,

coasts, corrected to August 1853. London 1853. 8'.

The Light-Houses, Beacons, and Ploating-Lights of the

United-States, corrected to August 1853. London 1853. 8'.

The Light-Houses on the coasts and Lakes of British

North-America, corrected to September 1853. London

1853. 8°.
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The l.iglil-llüüses ol' tlit Mcditerraueaii, Ulack-!Se;i and

Sua of Azuf, corrected tü Novembor 1853. Londoii

1853. S\

The Light-Houses on the Easteru and Weslcni coasts of

South-America, and the Western coast of Nortli-Ame-

rica, corrected to November 18D3. Londoii 1853. 8"".

The Light-Houses on tlieNorth-and West-coasta of France,

Spain, and Portucal, cniTected to Pebruary 185i. Lon-

don ]854. 8'.

The Light-Houses of the British Ishmds, corrected to

March I85-i, London 1854. 8".

The Belgian, Dutch, Hanoverian, Danish, l'tnssian, Uus-

siaii, Swedish and Norwegian Lighls, corrected to April

1854. London 1854. 8'.

85 Kaarten.

DUITSCHLAND.

DcnkiniUcr aus Aegypten und Aethopien, nacli den Zeich-

nuMgen der von seiner Majestat dem Konigc von

Prenssen FRiEnnicii wilhelm IV, nach diesen Liindern

gesendeteu und in den Jahren 1842—1845 ausgeführ-

ten Wissenschaftlichen Expedition ; auf Befehl seiner

MajestUt herausgegeben und erltintert von c. it. i.Er.sius.

A'II Dcelen. Eerlin. Li plano.

Abhandluiigen der K. Akademie der Wissenschaften zu

Eerlin 1853. Berlin 1854. 4'.

Inhalt.

Ilistorisclie Eiiileitung.

Verzeichiiiss der Mitgliciler uud Correbpoiidcnicu der Akadciuic.
uu p.ois-jtEYMONn. Gcdüchuiissrede auf I'.idl uiiMix.

Phiisilcalisdie Abhandlwujen.

KAKsTEx. Ucbcr Fcticr-Mcteoreii ui)d über einen merkivurdige Meteor-
ma.-fseii-Fall, die sich fi-iiher bei Thorn creignet hat.

TiKAiiN. Das Iiidividuuui der I'llaDze imseiiicm Verlialmiss zur Species,
(leneralionsfül^e, (ïcnerations wcclisel und (.iciieratioustdcilnng.

^"iii.i.ri;. Ucbcr den liu'i der lOeliiuodrrinoii.



( ^570 )

Piiiloioyische. wid IJistoti'^t/ic AbhandluiKjen.

scooTT. Das Zahlwort in der T^clmdischen ÖprachcnclassCj wie aneh \m
Türkischcn, Tungusischeu und Slongolisclicn.

PANOFKA. Proben eines ürciiaologischeu Commentars zu l'auaauias.

Bori'. Ueber die Sprachc der alten Preussen.

BOCKU. Hermiasvon AtarncusundBüudnissdcsselbenmitdenErytIiraern.
\v. GuiMM. Nachtrao; za den Casseler glossen.

DIKK8EN. Ueber einige, vunpLUTARCii und suiuas berichtete, Rechtsfallc

aus dem Bcreiche der Kömischen Geseliichte.

V. i>. UAGEN. Pc'uisclic Uechtschreibunt:, Aiijspiiiche undöpracligebraucb.

VAKOFKA. ZuÜuchtbj^'Oithciten zura erstenmul ans licht gestellt.

scBOTT. Entwurf eiuer Bcsuhreibung der Cbincsisclicu Litteratur.

GERiiAi!i>. Ueber der Volksstamm der Aehaeii,

Ueber Grieclicnlands Volksstamme und Slammgoljhcitcu.

i'EHTz. Ueber die alteslen Placeutinen Chroniken.

V. D. HAGEN. Gemalde der Manesseschen Handschrift von BeutscIjcD

Dichteru des 12 bis 14 Jahrhunderts.

Monatsbericht der Köngl. Preuss. Akadcmie der Wisseii-

schafteD zu Berlin. August 1S53— Juli 1SÖ4, S".

Abhaiidluiigen der Hist. Classe der Koeniglich Eayerischen

Akadeiiiie der Wisseüschaften. Land V, 2<^Abth. Mün-
chen 1849. 4\

Inhalt

:

j. K. RiTTEii VOS Kooii sxEUNFLi.D. Dcr iJytiust uud Chorbischof
Gutabers, Ein Beitraj; zur Culturgeschichtc dus Landes vor uud in

den Alpen, aus der ersten HiiLfie des Zehnten Jahrhunderts.

T. L. F. TAFEL. Svmbolarum criticarum Geo^rapiiiam Byzantinam

t-pecianiium.

VON KOCH-STERNFEL». Die AVelland Cüoiherren-Probitei suBEX am luü,

mit ihrcn erlauchten Stifiem und Herrlichkciteu dies- und jenseits

der Alpen. Zur Culturgcschichte der deulschen Aipen.

wiTTMAN, Chronologische Darstellung der von der Pfalz^rafen und
Hcrzogen aus dem Wittelsbachischen Siainme vor dem Vertrage vou

Pavia auf" dem Kordgau gemachtcn Erwerbuiigen. Ein Beiirag zur

Bayeriscben Unions-geschicbie.

Magnetische Ortsbestimmungen an verschiedeuen Puncten

des Königreichs Bayern und an einigen auswartigen

Stationen. Theil I. München 1854. 8^

Annalen der Königlichen Sternwarte bei Münclieu. Band

VL München 1853. S^

Yerhandluïigen des Naturhistorisclicn Vercines der Preuy-
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sibchca lUicinluiuii; uiiJ Westphaleiib- Elfter Jalirgan^.

Heft 3. Boim 1S54. S^

Inlialt.

GÜPPEUT Bericht üUqv ciiie iin Aultru^c des Uuticn Miniateriuius für

Handel, Gewerbe und üücnlliche Arbcileu im August u. September

18jO in deni Westphal. Ilaupibcrgdislrikt unternoniDicne Keïsc zum
Zwecke der Untersuchung der iu der dortigen Htcinkohlenformatiou

vrjrkonimeDden fossilen Flora.

A. FÜRSTER. Neae Ülattwespen.

L. WECK. Beitriige zur Pflauzen-Palbalogie.

FUiiLROTT. Nachtrag zn der Vogelfauna des Wuppevthales.

DicKERT. Reliefe interessanter Gebirgsgegcnden.

G. uiid c. iï:sciiof. Die neue MineralgcUe zwischen Ahrweiler und Hcp-
pengen im Ahrthalc.

wiRTGEN. Petrefakten des Dcvon. Systems zu Bertrich.

wiRTGEN. Galium glauco-erectum wirtf., eine neue hybride Fonn.

c. itiscHOP. Analysen sogen. vcrstcinerten Kohlen.

j. scnREiDER. Rutschflachen aus der Eifel.

n. viRcnow. Archiv für Pathol. Anatomie und Piiys. und

für Klinische Medicin. Band VIT, Heft 1. Berlin

1854. 8^

Inhalt.

R. viRcnow. Empirie und Transcendenz.

hCSCiiKA. Nckrose der ganzen llarnbiasenschleimhaut.

c. r. FALCK. Beitrage zur Kenntniss der Wachslhumsgejchichte de.s

Thierkörpers.

HEOJiüLU. Beiirage zur Lehre vom Soor.

c. o. WEBER. Anatomische Untersuchung einer hypertrophisclien Zunge

ucbst Bemerkungeu über die Neubildung quergestreifier JluskeJfasern.

R. viRCUOW. Ueber Makroglossie und pathologischen Neubildung quer-

geslreifter Muskelfasevn.

A. wACHSMOTii. Zur Theovie der sogcnanntcn consonirenden Ausculta-

tions-Erschcinungen.

Kleinere M'UÜieiluuyen.

^ipENGLER. Beobachtung eines Falls von Lungcnbrand. Unwirksamkeit

der TerpenliD-lnhalationen.

sciiL'aFFER. Einige Beobachlungen iibcr die Magendriisen desMenschcn.

j. II. BONEu. Die Regencration der öehnen.

R. viRcno^'. Ucbcr rüsselformige und polypöse Verlangeruog der Mut-

termundslippen.

-\. CLOCTTA. Harn&iiure im Lungengewcbe.

wEisENBERG. Ueber die Bcbandluiig des Sonnenslit-hs.

viRCHOW. Der ïolhvurm der llunde.—— - Zur Geschichto der Lcukamic.
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VAN UEN IIBER

VOOBHELIM SCHIVEEVOOOT
OF HET KAPPOBT VAN DEN IIERIl

O O IJ K A A S,

OMTREKT HET

LBPREUZEN ETABLISSEMENT BATAVIA,

IN UE KOLONIE SUR1NA5IE.

Bij een schrijven van Z. Excellentie den Minister van

Koloniën, d.d. 22 Mei 1854 Let. B, N". 10, werd der

Akademie van Wetenschappen een geneeskundig verslag aan-

geboden van het Etablissement Batavia, bestemd ter verple-

ging van door Lepra en Etephantiasis aangetaste personen,

liettuelh aan Z. Exc. den Heer Gouverneur der Icolonie

Suriname werd aangeboden door den Med. C/dr. et Art.

Obst. Doet. ooiJKAAS, Geneesheer bij voornoemd etablissement,

vroeger officier van gezondheid bij de Nederlandsehe Land-

magt en stadsgeneesheer te Utrecht.

Bij dat schrijven van Z. Exc. werd reeds voorloopig

erkend, dat het verslag noodzakelijk de vereischte volle-

digheid zou moeten missen, daar het verblijf van den

geneesheer aan het genoemde Etablissement nog slechts

van te korten duur was geweest. Tevens werd bij de toe-

zegging van den Minister, dat in de gevoelde behoefte

aan chirurgicale instrumenten door het Departement van

Koloniën voorzien zou worden, des Ministers voornemen

te kennen gegeven, den Heer ooukaas te doen uitnoodigen

met de mededeeling zijner verdere waarnemingen voort te

gaan; terwijl eindelijk Z. Exc. den wensch uitsprak, het

Verslag, vergezeld van zoodanige npmerkingeii, als zij in
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het belang der zaak dieiisti;^ mogt achten, van ile Aka-

demie terug te mogen ontvangen.

Het doel der toezending door den Minister is derhalvr

zeer duidelijk, en de weg, dien uwe rapporteurs te bewan-

delen hebben, ligt voor de hand.

Vuór dat ik er echter toe overga de gevraagde opmer-

kingen mede te deelen, wil ik de Akademie in een pa:ir

woorden met den inhoud van het Verslag bekend maken.

Na in eeue korte inleiding gewezen te hebben op de groote

moeijelijkheden, die een dergelijk Verslag oplevert, daar

tot heden in de Litteratuur betrekkelijk do vermelde ziekte,

nergens eenige beschrijving van een Etahlisscinent ter ver-

pleging van lepreuse zieken gevonden wordt, gaat de

schrijver tot de verdeeling van zijnen arbeid over en geeft

ons in zijne

isie j^fd, eenegeograph.beschrijv.vanhetetablissemenl.

De 2'l<' Afd. bevat eene beschrijving der bevolking, alsmede

van hare leefwijze, waaronder de woningen,

voeding, kleeding, werkzaamheden, gods-

dienst en uitspanningen begrepen zijn.

In de 3''« Afd. beschrijft hij het gewoon heerscheud ziek-

tekarakter buiten de besmetting.

In de 4''° Afd. lezen wij de beschrijving van de verpleegd

wordende besmettelingen, terwijl hij

in de .'i'1'-' Afd. verschillende, op iedere afdeeling betrekking

hebbende aanmerkingen mededeelt.

Ten einde de belangrijkheid van het Etablissement te

leeren kennen, deel ik UEd. nit de %^'^ Afdeeling eenige

cijfers mede: 1''. Januarij 185.3 bestond de bevolking uit

448 personen (216 M. en 232 Vr.), van welke S gezonde.

vrije, '27 besmette vrije menschen, 96 gezonde slaven, 38'<

besmette slaven, 21 suspecte slaven en eindelijk S slaven

waren, die tot geene der bovenstaande rubrieken gebragt

konden worden. Het nantal besmette personen bedroeg der-
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halve 315 (155 M. cti ICO Vr.) en daarenboven 16 sus-

pecte mannen en 5 suspecte vrouwen. De Heer ooijkaas

heeft zich de moeite gegeven op 260 bladzijden in folio

de ziekte-geschiedeuissen van al deze individus in korte

trekken mede te deelen, daarbij namen, ouderdom, geboorte-

plaats, vroeger beroep, begin der ziekte, datum van aan-

komst aan het Etablissement, vroegere beliundeling eu erfe-

lijkheid in aanmerking nemende. Het beknopt verslag dor

ziekte, hetwelk hij daarop laat volgen, maakt ons echter

minder met de ontwikkeling en den voortgang bekend, maar

beschrijft ons slechts den zoogenaamden status praesens op

éénen enkelen tijd van observatie, ja laat ons als het ware

slechts het portret van den besmette op dat oogenblik

zien, waaruit de vlekken en vele verminkingen van de

ledematen ons bij voorkeur in de oogen springen.

De geheele lectuur van deze schetsen van de lijders zou

wat al te ijzingwekkend, maar ook al te eentoonig zijn.

Zij is daarenboven overtollig geworden, doordien de S. ons

in zijne 4''» Afdeeling (pag. 35) eene lijst geeft van de

zigtbare verandei'ingen en verivoestingen, die de ziekte reeds

bij deze lijders heeft teweeg gcbragt en ons zelfs in een

ander lijstje (pag. 31) met het aantal kootjes bekend

maakt, die de lijders aan handen en voeten hebben moe-

ten verliezen, en hetgeen voor beide geslachten aan de

handen 1494 en aan de voeten 1674 bedraagt.

Alhoewel de verschillende hoofdstukken over de wonin-

gen, de voeding, kleeding, werkzaamheden, godsdienst en

uitsparminyen weinig geschikt zijn om er een uittreksel van

te geven, zoo bevatten zij toch verschillende bijzonder-

heden, die geenszins van gewigt ontbloot zijn.

Maar bovenal verdient aandacht al wat de Schrijver

over de gcographische ligging en distributie van het Eta-

blissement zegt, en ons omtrent het heerschende ziektekarak-

tcr buiten de besmetting mededeelt. Om 1' van den alltr-
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oiigunstigslKii, nlleroiigeschik-tstt;n toesfaiul ten llaauw denk-

beeld te geven, heb ik slechts een paar woorden uit de

1^'" afdeeling neder te schrijven; //De weersgesteldheid is

/' er zeer afwisselend," zegt de S. — // Bij oene brandende

// hitte des daags, voegt zich niet zelden een koude, noord-

/' oostelijke zeewind en bij eene rijkelijke uitdamping der

"achter de schulprnts gelegene moerasgronden, zijn de

"nachten koud en vochtig, zoodat men niet zelden be-

" hoefte heeft aan eene goede dekking en er dikwerf des

" morgens, tot zelfs 2 h 3 uren na zonsopgang, een dikke

" nevel kan blijven hangen."

üe uitwerking van deze schadelijke tellurische en at-

mospherische invloeden blijft dan ook niet uit. In een

tijdsverloop van 6 maanden, van 1 Oct. 1852 tot uit.

Maart 1853, werden 541 intercurrente ziektegevallen be-

handeld, zoodat, gelijk de S. beweert, voortdurend j van

de geheele bevolking bij afwisseling aan deze of gene

ziekte lijdt, eu -j-'j gedeelte van de bevolking, maandelijks

door catarrhale en rheumatische aandoeningen wordt aan-

getast. De sterfte wordt daarbij gemiddeld tegen t in de

maand berekend.

Behalve deze hoogst belangrijke feiten vinden wij nog

op pag. 22, 23 en 2é, statistieke opgaven, a) van de plaats

ivaar do besmette personen geboren zijn, b) van hunnen leef-

tijd, c) van de erfelijkheid en d) van hun vroeger beroep,

die de aandacht overwaardig zijn. De resultaten echter

daaruit door den S. getrokken zijn nog van weinig be-

teekenis voor de wetenschap en werden dan ook slechts

ter loops door hem aangestipt.

Zie hier M. H. de voornaamste feitelijke bijzonderheden

aangeduid, die iu den arbeid van den Heer ooijkaas ge-

vonden worden. Behalve deze geeft hij ons nog eene noso-

logische beschouwing, waarbij hij den oorsprong der ziekte,

hare eerste kenteekenm, hare oorzaken, hare besmettelijkheid,
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en hare behandeling bespreekt, eerst met vermelding van

het gevoelen van anderen, en later van zijne eigene voor-

loopige meening. Ik acht het niet noodig TJ, M. H., eene

analyse te geven van het daarover door den Heer ooijkaas

ter nedergeschrevene, zoowel omdat deze geheele beschou-

wing in zijn stuk, hetwelk eigenlijk een verslag behoort

te zijn, minder te huis behoort, als ook omdat zij zeer

onvolledig is, en, voor zoover het zijn eigen gevoelen be-

treft, nog zeer onvolledig -nioest zijn ; daar zijn verblijf aan

het etablissement nog slechts van te korten duur dagtee-

kende, en de gelegenheid tot waarneming en onderzoek

nog zoo zeer gebrekkig was. Enkele punten verdienen

echter daaiuit nu reeds door ons aan het daglicht getrok-

ken te worden

:

1' Dat de erfelijkheid slechts voor zulk een klein getal

der besmette personen kon aangewezen worden, (voor 17

M. en 16 Vr.) dat de S., op grond daarvan, het regt meent

te hebben er niet dat gewigt aan te hechten, hetwelk er

anders doorgaans aan gehecht wordt. (Z. pag. 27 en 38).

2°. Trok de beschuldiging mijne aandacht dat, alhoe-

wel de ziekte door den slavenhandel naar Suriname is

overgebragt, zij er door de ongunstige dispositie van het

klimaat en door onverschilligheid en achteloosheid van het

bestuur wortel geschoten heeft ; eene achteloosheid, die

bleef bestaan, in weerwil van de vermaningen van hen,

die het met de kolonie goed meenden, waaronder de ge-

neesheer GODEFRiDus WILHELMUS SCHILLING, die in de laatste

helft van de vorige eeuw in de kolonie werkzaam was,

eene eerste plaats bekleedt, (pag. 34).

Deze beschuldiging, zeg ik, ter nedergeschteven in een

officieel rapport aan den Gouverneur-Generaal, trok bijzon-

der mijne aandacht, te meer, daar zij mij toescheen noch

geheel juist, noch billijk te zijn. De Heer ooijkaas zou

toch den schijn vermeden hebben, als of hij het verwijt

VERSLAGEN ES MEDEDEELINGEK. DEEL II. 36
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van onverschilligheid en achteloosheid ook aaii de latere

besturen deed, indien hem de aanleiding van regerings-

wege bekend geweest ware tot de belangrijke verslagen

over de Lepra te Suriname, ingediend aan liet Departe-

ment van Koloniën, door de Eerste Klasse van liet voor-

malig Koninklijk Nederlandsch Instituut, waaruit blijkt

dat de zaak van de Lepra te Suriname steeds een onder-

werp van gemoedelijke zorg der latere besturen geweest

is, gelijk de toezending van zijn verslag aan de Akadcmie

daarvan een vernieuwd bewijs is.

'i". Trof het ons, dat het denkbeeld van besmettelijk-

heid door hem zeer wordt beperkt ; zoodat, volgens des

S. gevoelen, niemand besmet zal worden, indien hij in

geene naauwere aanraking met den besmetteling komt

(pag. 39).

Eindelijk verdienen nog twee jiunten uit dit gedeelte

van den arbeid des S. onze bijzondere aandacht. Het eene

geldt zijne naïve bekentenis, dat zijne kennis van de

ziektekundige ontleedkunde van de Lepra en van de Ele-

phantiasis zich tot niets bepaalt, aangezien hem niet alleen

de noodige hulpmiddelen tot het doen van onderzoekin-

gen ontbreken, maar hij zelfs van een ziekenhuis en eene

lijkenkaiiier verstoken is (pag. 37 en 38). Het andere

punt heeft betrekking tot de gelegenheid om de lepra lijders

te behandelen. Wij lezen daaromtrent (pag. 39) : // Twee

// kleine onbevloerde vertrekjes, ieder met een klein vier-

// kant gat met traliewerk ter doorlating van lucht en

n licht voorzien, en welke ook nog als provoost- of boei-

» kamer gebezigd worden, dienen thans ter verpleging van

«mijne zieken!! Daar deze vertrekken geheel en al onge-

/' schikt zijn om de geringste ziekte van welken aard

" ook te behandelen, zoo heb ik nog geene wezenlijke

/'behandeling in het werk kunnen stellen.

Eindelijk wil ik u de slotsom der beschouwingen van
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den sclirijver mededeeleu, die hierop uederkomt: 1" De
ligging van het etablissement is allerongeschiktst om den

moerassigen grond en de nabijheid der zee, die beide de

ontwikkeling der Lepra in de hand werken. 2°. De wo-

ningen zijn, wat ligging en bouworde betreft, geheel on-

geschikt ;
— om maar één voorbeeld te noemen, er zijn

woningen, waarin geene gemakken of beste kamers gevon-

den worden. 3'. De voeding is allerongeschikst — maar —
de doelmatige verbetering daarvan zou jaarlijks eene halve

tonne gouds kosten. 4°. Bij gemis van waterputten, is er

soms volslagen gebrek aan water. 5". De kleeding zou

geene verandering behoeven te ondergaan, dan alleen door

toevoeging van eenen wollen deken. 6". De werkzaamheden

en uitspanningen zouden vermeerderd en gewijzigd moeten

worden.

Tegenover dezen ellendigen stand van zaken heeft het

enthousiasme, heeft de zelfverloochening, waarmede de Heer

ooiJKAAS, te midden van deze, door alle anderen geschuwd

wordende natuurgenooten, en van de overige maatschappij

afgescheiden, leeft, iets roerends, iets verheffends voor het

menschelijk gevoel, en van harte zal zeker iedereen hem

de noodige ondersteuning van zijne loffelijke pogingen

toewenschen en hem de zelfvoldoening gunnen, waarop hij

aan het einde van zijn verslag aan den Gouverneur met

deze krachtige woorden doelt : /' Wat mij aangaat, indien

/' ik, na mijn verblijf op deze plaats van Ellende, in de

// maatschappij terugkeer, met de overtuiging dat ik tijd

// en gelegenheid heb weten te waardeeren, zoo zal dit

" steeds de gelukkigste gewaarwording voor mij zijn, en

'/ mij tevens de grootste belooning uitmaken, waarvoor ik

//God niet dankbaar genoeg zal kunnen wezen."

Na al het gehoorde hoop ik de goedkeuring van U,

M. H. te mogen erlangen, wanneer ik U naar aanleiding

van het verslag voorstel: 1° den Minister van Koloniën



( 388
)

dank te zeggen voor de toezending daarvan aan de Aka-

demie; 3'' bij Z. Exc, de loffelijkstc melding te maken

van den wetenschappelijken ijver en de zelfverloochenende

menschenliefde, waarmede de Heer ooijkaas zijne moeije-

lijke betrekking toont te vervullen ;

3'' den Minister

dringend uit te noodigen een nader onderzoek naar den

staud der zaken in het werk te laten stellen en, des ge-

vorderd, krachtige maatregelen te laten beramen, ojjdat

het etablissement, zoo mogelijk, naar eene gezondere plaats

overgebragt worde ; maar middelerwijl de noodzakelijkste

verbeteringen daarin te laten aanbrengen ; niet alleen die,

welke eene doelmatige verpleging en eene geneeskundige

behandeling van de besmettelingen mogelijk maken, maar

ook die, welke gevorderd worden, om den Heer ooijkaas

in staat te stellen zijne wetenschappelijke nasporingen be-

hoorlijk te doen, zijne klinische waarnemingen voort te

zetten, als ook, om hoe eer zoo liever, onverholen en al-

geheel, zijne gedachten aan Z. Ex. den Minister kenbaar

te maken omtrent de maatregelen, waarop hij pag. 4t

zinspeelt, en die er toe zouden kunnen leiden (volgens

zijne uitspraak) om de ziekte in de kolonie geheel uit te

roeijen ; waartoe hij in het belang der menschheid en der

wetenschap ernstig behoort uitgenoodigd, krachtig aange-

moedigd en ondersteund te worden.

G. E. V. SCHNEEVOOGT.

Amsterdam, 39 Sept. 1854..
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